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Woord vooraf
U leest verhalen uit ver vervlogen tijden. U hoort de stem van de droom die u vertelt over het
verleden. Vroeger gebeurde niets zomaar, alle activiteiten hadden een reden. Mensen
geloofden dat onwetendheid de gehoorzaamheid van vrouwen en armen garandeert. De
geschiedenis is lang en ze begint ver voor mijn geboorte. Er is geduld voor nodig om haar te
vertellen, en meer nog om ernaar te luisteren. Als ik niet naar mijn tantes was gegaan om de
duistere hoeken van mijn verleden te belichten, en al die foto’s die in mijn huis verzameld zijn
er niet waren geweest, hoe had ik dan dit verhaal kunnen vertellen? Ik zou het met de
verbeelding hebben moeten smeden, met als enig materiaal de vage lijnen van vele andere
levens en enkele denkbeeldige herinneringen. Het geheugen is fictie. We kiezen er het
stralendste en duisterste uit, negeren datgene waarvoor we ons schamen, en borduren zo het
brede tapijt van ons leven. Middels de fotografie en het geschreven woord probeer ik de
vluchtige aard van het bestaan te snel af te zijn, de momenten te vangen voordat ze vervagen,
de verwarring rond het verleden op te helderen. Elk ogenblik verdwijnt in een zucht en wordt
direct verleden tijd, de realiteit is kortstondig en vertrekt, louter nostalgie. Met de foto’s en de
pagina’s houd ik de herinneringen levend; zij zijn mijn greep op een vergankelijke waarheid,
die niettemin een waarheid is. Zij bewijzen dat de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en
dat de personages mijn levenspad hebben gekruist. Dankzij die getuigenissen kan ik de
oorlogstijd laten herleven. Verhalen die krachtig genoeg zijn om generaties te overbruggen. Ik
schrijf om de oude geheimen uit de oorlogstijd op te helderen, mijn identiteit vast te stellen,
mijn eigen legende te creëren. Uiteindelijk zijn de herinneringen die we hebben geweven het
enige wat we helemaal hebben. Ieder kiest zijn eigen toon om zijn verhaal te vertellen; ik zou
willen kiezen voor de duurzame helderheid van een landschap in de ondergaande zon, maar
niets in mijn levensreis heeft de lumineuze scherpte. Ik leef tussen diffuse tinten, omfloerste
mysteries, onzekerheden; de toon om dit leven te vertellen komt meer overeen met die van
een portret in zwart-wit. En op de helling van de Markelose berg staat het Overijsselse
verzetsmonument 1940-1945 van de hand Titus Leeser uit Ommen.
Op het monument staat het volgende gedicht:
Toen ’t land werd onderdrukt,
geplunderd, uitgemoord.
Hebben ze allen maar,
de innerlijke stem gehoord.
Hoezeer bedreigd, gejaagd,
bekneld in wreedste nood,
volgen zij slechts een weg
hun trouw tot in den dood.
Victor E. van Friesland
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Inleiding
In 1933 kwam in Duitsland Adolf Hitler aan de macht. Hij was de leider van de NSDAP, die
Jodenhaat propageerde. De partij profiteerde van de rancune van veel Duitsers over de
vernederende manier waarop Duitsland behandeld was na de Eerste Wereldoorlog. Hitler
wilde van Duitsland het machtigste land van Europa maken. Eerst richtte hij zijn aanvallen
op Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen, vervolgens wilde hij Duitslands grote tegenstander
in West-Europa uitschakelen: Frankrijk. In de aanval op Frankrijk zouden ook Nederland en
België worden bezet.
Hitler zuiverde na de machtsovername ook zijn eigen partij. In de ‘Nacht van de lange messen’
werden 85 prominente SA-leden vermoord. De SS onder leiding van Heinrich Himmler
profiteerde het meest van deze afrekening.
Tijdens de ‘Nacht van de lange messen’, op 30 juni 1934, werd de top van de SA
(Sturmabteilung) op bevel van Hitler vermoord. De SA was ooit begonnen als de knokploeg van
de NSDAP en groeide onder leiding van Ernst Röhm uit tot een paramilitaire organisatie met
vier miljoen leden. Het overgrote deel van hen had als militair in de Eerste Wereldoorlog
gediend. In de straatgevechten van begin jaren dertig had de SA Hitler goede diensten
bewezen.
Maar na de machtsovername van 1933 werd de SA steeds meer een probleem. De linkse
sympathieën binnen de SA en de wens om het bestaande leger te vervangen kwamen Hitler
niet van pas. Ook de leiding van de Wehrmacht, het officiële Duitse leger, stond zeer sceptisch
tegenover de SA en Hitler had de steun van het leger nodig.
Na lang twijfelen gaf hij de SS (Schutzstaffel) onder leiding van Heinrich Himmler de opdracht
tot een moordpartij. De SS was in 1925 opgericht als het persoonlijke lijfwachtkorps van de
Führer. Het was een elite-eenheid binnen de SA. Onder de ambitieuze leiding van Himmler
zou de SS uitgroeien tot een van de meest gevreesde organisaties van het Derde Rijk.
In de nacht van 30 juni 1934 werden 85 prominente SA-leden zonder proces afgeslacht.
Daarnaast werden een aantal andere oude rekeningen vereffend. Zo werden ook voormalig
generaal en rijkskanselier Kurt von Schleicher en enkele naaste medewerkers van Von Papen
vermoord.
Naar de buitenwereld toe werd gedaan alsof de vermeende homoseksualiteit van bepaalde
SA‘ers en plannen binnen die organisatie voor een staatsgreep de aanleiding waren voor de
moordpartij. Na de uitschakeling van de SA kreeg de SS steeds meer macht. De SS
ontwikkelde zich tot hét ‘veiligheidsapparaat’ van de NSDAP, met bijzondere taken in het leger,
bij de politie en in concentratiekampen. Als organisatie was zij verantwoordelijk voor de
Holocaust.
De Waffen-SS was een paramilitaire organisatie en later ook een volwaardig deel van de
Wehrmacht, het leger van nazi-Duitsland. De organisatie was de militaire tak van de SS en
werd in 1934 opgericht onder de naam SS-Verfügungstruppe. Zij kreeg in 1940 de naam
Waffen-SS. Als onderdeel van de SS stond de Waffen-SS onder de formele leiding van Heinrich
Himmler.
Tijdens het overgrote deel van de Tweede Wereldoorlog was de Waffen-SS een organisatie met
leden uit verschillende landen, met in 1944 900.000 soldaten waarvan 22.000 Nederlanders.
In België wordt het aantal Vlaamse Waffen-SS'ers gedurende de oorlog geschat op zo'n 10.000
soldaten en het aantal Waalse Waffen-SS'ers op 6.700 soldaten op een totaal van ca. 42.000
Belgen die tijdens de Tweede Wereldoorlog de wapens opnamen aan de zijde van Duitsland.
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Om administratieve redenen werden ook de Totenkopfverbände, de bewakers van de
concentratiekampen, en de Leibstandarte Adolf Hitler, de persoonlijke lijfwacht van Hitler, tot
de Waffen-SS gerekend.
In 1945 werd de Waffen-SS, na de Duitse nederlaag, ontbonden. Op 30 september 1946 werd
de Waffen-SS door een geallieerde rechtbank tijdens de processen van Neurenberg veroordeeld
als misdadige organisatie en verboden.
Op vrijdagochtend 10 mei 1940 werden veel Nederlanders wakker van het gebrom
van vliegtuigen, ontploffende bommen en het geratel van tanks. Duitse soldaten
waren de grens over getrokken. De oorlog was begonnen. Het Nederlandse leger
was veel te zwak om de Duitse aanval te kunnen afslaan. Nadat de Duitsers het
centrum van Rotterdam hadden gebombardeerd, en dreigden andere steden
dezelfde behandeling te geven, besloot de Nederlandse legerleiding te capituleren.
De regering en de koningin waren toen al uitgeweken naar Engeland.
Aanvankelijk leek de bezetting mee te vallen, maar al snel werd duidelijk wat geen
vrijheid hebben betekende. Nederlandse mannen werden gedwongen in Duitse
fabrieken te werken. Ook werden mensen zonder vorm van proces opgesloten in
gevangenissen en concentratiekampen. Vooral Joden werden vervolgd. De Duitse
bezetter transporteerde meer dan honderdduizend joodse mannen, vrouwen en
kinderen in goederentreinen vanuit Nederland naar concentratiekampen, waar de
meesten werden vermoord.
De Duitsers werden bijgestaan door leden van de Nationaal Socialistische
Beweging (NSB) die een vergelijkbare ideologie hadden, en door meelopers en
profiteurs. Aan de andere kant stond het verzet, dat vooral tegen het einde van
de oorlog veel aanhang kreeg. Het grootste deel van de bevolking was anti-Duits
maar passief.
In het najaar van 1944 werd het zuiden van het land bevrijd door geallieerde
militairen. Het gebied boven de grote rivieren (met name de steden in de westelijke
provincies) kreeg eerst nog te maken met de hongerwinter. Door extreem
voedselgebrek verzwakte de bevolking en kwamen enkele tienduizenden mensen
om. In mei 1945 tekende de Duitse commandant de overgave en was heel
Nederland bevrijd. Op dat moment was Nederlands-Indië nog in handen van de
Japanse bezettingsmacht. Japan capituleerde op 15 augustus 1945.
Op 1 september 1939, met de Duitse inval in Polen, begon ´officieel´ de Tweede Wereldoorlog.
Duitsland, Italië en Japan streden tegen de ´Geallieerden´ Rusland, Engeland, Frankrijk,
Canada en de USA. Pas toen de oorlog op 15 augustus 1945 was afgelopen kon een balans
worden opgemaakt: meer dan vijfenvijftig miljoen doden. Vijf miljoen Joden omgebracht in de
Vernichtungslager en er waren miljoenen ontheemden.
Er is een groeiende belangstelling te bespeuren voor resten en sporen uit de Tweede
Wereldoorlog. Archeologisch onderzoek naar dit oorlogserfgoed staat echter nog in de
kinderschoenen en vindt vrij zelden plaats in Nederland. Verschillende aspecten maken
dergelijk onderzoek tot een specialistische discipline. Resten en sporen uit de Tweede
Wereldoorlog komen boven- en ondergronds voor en vragen om een integraal
cultuurhistorische aanpak. Er zijn talloze historische bronnen beschikbaar en er zijn diverse
praktische problemen te overwinnen bij het veldonderzoek. Denk aan de aanwezigheid van
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mogelijke explosieven, maar ook aan oorlogsslachtoffers en de hieraan gekoppelde regelgeving
in Europa en Nederland. Voor het eerst is actueel overzicht verschenen van de stand van
zaken op het gebied van de Archeologie van de Tweede Wereldoorlog. In het rapport,
uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zijn de kansen en knelpunten in
kaart gebracht van dit jonge aandachtsveld in de archeologie. De presentatie ervan vond
donderdag 28 juni 2014 plaats in Kasteel Rosendael in Rozendaal.
Vijfenzestig jaar na de Tweede Wereldoorlog stuiten archeologen in Overijssel nog regelmatig
op gedumpte of afgeworpen bommen, sporen van bominslagen, loopgraven en
lanceerinrichtingen. Deze vondsten vormen een mooie aanvulling op het historisch
bronnenmateriaal. Ook boven de grond zijn hier en daar nog overblijfselen uit de periode
1940-1945 te zien: restanten van schijnvliegvelden, enkele barakken van Rijkswerkkampen
en bunkers van verdedigingslinies.
De archeologische monumentenzorg streeft naar behoud van archeologische resten in de
bodem. Wanneer sporen uit de Tweede Wereldoorlog worden gewaardeerd volgens de
gangbare waarderingssystema-tiek van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (Kna) ,
dan kunnen veel sporen vrijwel direct als behoudenswaardig worden aangemerkt op grond
van de criteria zichtbaarheid en herinneringswaarde. Denk aan een in het landschap
zichtbare loopgraaf of aan een loopgraaf waarvan ooggetuigen zich de aanleg nog kunnen
herinneren. Uiteraard zijn niet alle resten uit de Tweede Wereldoorlog de moeite van het
behouden dan wel onderzoeken waard. Een selectie kan echter pas worden gemaakt, als de
resten in kaart zijn gebracht en de waarde ervan is bepaald. Sporen uit de Tweede
Wereldoorlog zouden dus vanzelfsprekend deel uit moeten maken van het gangbare proces
van inventarisatie-waarderingselectie, zodat een weloverwogenkeuze kan worden gemaakt
voor behoud, onderzoek of verloren laten gaan. Een dergelijk afweging kan alleen worden
gemaakt in interdisciplinair verband, met inbreng van historische kennis over context en
belang van de sporen. Hierbij moet worden bedacht dat bodemvondsten uit de oorlog vaak
deel uit maken van een groter geheel aan relicten, zoals gebouwde objecten, sporen in het
landschap, schade aan bomen en niet te vergeten een strooiing aan vondsten die informatie
kan geven over het verloop van de strijd, zoals granaatscherven en patroonhulzen. Feitelijk
gaat het om een militair landschap – of gemilitariseerd landschap – waarin onder-en
bovengrondse resten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bij de waardering van
dergelijke terreinen moet worden gekeken naar de onderlinge relatie tussende verschillende
relicten. Zodoende kunnen representatieve delen van de belangrijkste slagvelden en militaire
terreinen in Nederland op duurzame wijze wordenbehouden en beleefbaar gemaakt. Zover is
het helaas nog niet; terwijl archeologen nadenken over het belang van Tweede Wereldoorlogarcheologie, gaat de aantasting van het ondergronds militair erfgoed gewoon door.
Steeds minder goed zichtbaar staat aan een doodlopende en dichtgroeiende weg een muur
met een opening erin. Achter die opening ligt geel zand. Een groot schuifhek verhindert de
toegang tot dit geheimzinnige bouwwerk. De weg ligt tussen de weilanden en het bouwwerk
gaat schuil onder de bomen op de Lonnekerberg. Het object is een onderdeel van vliegveld
Twenthe. Het is de schietbaan voor boordwapens van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog.
Het dagboek van Dingeldein is een indringend getuigenverslag van de beproevingen waaraan
de bevolking onder de Duitse bezetting werd blootgesteld. De meestal korte, dagelijks
gemaakte aantekeningen verhalen over de schrik van de eerste dagen van de oorlog en de
berichten over gesneuvelde en vermiste jongens uit de streek. Over het leegzuigen van het
land, waardoor alles schaars werd, over de steeds verdergaande voorschriften aan de boeren
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en de voortdurende controles. Over de in de loop van de jaren verergerende vervolgingen en
terreur, en over de voortdurende onrust van de oorlog in de lucht. Op 3 juni 1942 vaardigden
de Duitsers een bouwverbod uit. Met ingang van 1 juli moesten alle bouwprojecten worden
stopgezet; bij overtredingen zouden zware straffen volgen. Vanaf 1942 was de oorlog in de
lucht steeds heviger geworden. Het gebied rond Denekamp en Nordhorn lag in de
aanvliegroute van Engeland naar doelen in Duitsland en de Duitsers hadden overal in de
omgeving hun jachtvliegtuigen gestationeerd. Begin 1944 hadden de voortdurende
luchtgevechten en beschietingen zo’n omvang genomen, dat de toenmalige Denekampse NSBburgemeester zich in ging spannen om versterking van de luchtbescherming te krijgen.
J. H. Oonk uit Haaksbergen was vanaf 12 september1944 tot 1 november 1944 waarnemend
burgemeester van Enschede. Hij was lid van de N. D. C., de Nederlands en Duitse
Cultuurgemeenschap. Hij had sympathie voor de Germaanse S. S. Daar was hij ook lid van.
De bevolking van Haaksbergen haatte hem. Hij was daar niet geliefd omdat hij mensen die
onderduikers in huis hadden aan te geven bij de S. D. Na de oorlog is hij door het Tribunaal
te Enschede veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Verder werd hij ontzet uit de kiesrechten
en werd hem verboden van het bekleden van openbare ambten.
Arbeiders werden in die tijd door de Duitsers gelast om niet hun werk te verzuimen. Dit naar
aanleiding van de april – mei stakingen in 1943 tegen de gedwongen ter werkstelling in
Duitsland. Negen mannen die op 3 mei s’ morgens niet op het werk bij de firma Jordaan waren
komen opdagen werden gearresteerd. Zij werden door de Grüne Polizei weggevoerd naar de
Hengelosestraat nabij Enschede. Daar zijn ze gefusilleerd. Van de negen personen waren er
zeven op slag dood. Twee nog levenden lukten het te ontkomen. Een is later alsnog van zijn
werk gehaald en omgebracht. De ander is ondergedoken. Die kon later dit verhaal vertellen.
Op de plaats van dit verschrikkelijke gebeuren is later een gedenkteken geplaatst. Dat staat
nabij de oprit van de T. H. Twente aan de Hengelose straat.
De namen van de daar omgekomen personen zijn: W. Th. J. van Sark. Wever. J. H. Asbroek.
Wever. G. J. Holterman. Touwknecht. W. Barends Wever. J. Oltwater. Wever. J. H. Geuvers.
Spoeler. B. h. Bos fabrieksarbeider.
De volgende vliegtuigen zijn in Haaksbergen neergestort. Op 01 - 01 - 1945 aan de
Buurserstraat 198 de Fw.190 A - 8 met Hptn N.J. Katz. Op 23 - 01 - 1945 de Fw 190 D - 9
Met Uffz G. Langer.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Twente al op 10 mei 1940 overdonderd door de Duitse
Wehrmacht. Op enkele schermutselingen na bleef het rustig. Reeds in de middag
marcheerden Duitse colonnes door de Twentse dorpen naar het westen. NSB' ers beheersten
het beeld in de grotere plaatsen. Het Twentse platteland kenmerkte zich door passiviteit. De
Joodse gemeenschap hield zich in Twente beter staande dan in andere delen van het land,
omdat de landelijkheid zich beter leende tot onderduiken. Voedseltekorten kende men
gedurende de oorlog niet echt. Tijdens de hongerwinter 1944-1945 werden veel kinderen uit
West-Nederland ondergebracht bij Twentse boerengezinnen om aan te sterken en te overleven.
Gewelddadige verzetsacties kwamen er gedurende de oorlog niet voor, afgezien van aanslagen
op voedselbonkantoren. Het actief verzet bleef beperkt tot het grootschalig onderduiken door
Joden en mannen die aan de Arbeitseinsatz wilden ontkomen. Protestantse predikanten als
ds. Overduin (Enschede) hielpen bij de hulpacties voor vervolgde Joden en politici.
Als doorvoergebied van Zuid- en West-Nederland en Vlaanderen naar Noord-Duitse
industriesteden als Hamburg, Stettin (thans het Pools Szczecin) en Hannover was Twente een
zeer belangrijk gebied voor het Duitse spoorwegtransport. Aan het einde van de oorlog kreeg
Twente het dan ook steeds zwaarder te verduren. Grote delen van Hengelo en Enschede
werden weggevaagd door geallieerde bombardementen die bedoeld waren voor de daar
gevestigde bewapeningsfabrieken, zoals Hazemeyer en de spoorwegverbindingen. Daarbij
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werd het centrum van Hengelo op 6 en 7 oktober 1944 zo goed als geheel vernietigd. De
bombardementen waren gemunt op het spoorwegknooppunt. Voor de bombardementen van
de Tweede Wereldoorlog was het centrum rondom het Burgemeester Jansenplein en de Telgen
bepaald dorps. In de Tweede Wereldoorlog is de buitenkant van het uitkragende ijzeren
handbodemreservoir van de watertoren door beschieting beschadigd. Pas in het jaar 1948
werd de schade aan de buitenmantel hersteld. Het oorspronkelijk interieur van de watertoren
waaronder een pijlschaal is voor een belangrijk deel nog aanwezig.
De Friezenberg was een heuvel, met bomen beplant, die door de Duitse bezetters in de Tweede
Wereldoorlog allemaal zijn gekapt.
Het centrum van het stadje Goor werd tijdens een hevig bombardement in maart 1945
weggevaagd, met vele burgerslachtoffers als gevolg.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Vriezenveen het tijdelijke onderkomen van vele
Rotterdamse kinderen. Via de Vriezenveense katholieke pastoor Van Rhijn, afkomstig uit
Rotterdam, werd contact gelegd en werden de kinderen opgevangen in Vriezenveense
pleeggezinnen. In 2004 organiseerde de vereniging Oud Vriezenveen een reünie waar zo'n
honderd oorlogskinderen, veelal afkomstig uit Rotterdam, bijeen kwamen. De
oorlogskinderen, toentertijd aangeduid als 'bleekneusjes', werd gevraagd hun verhalen op
papier te zetten, wat resulteerde in het in 2006 verschenen boek 'Bleekneusjes
oorlogskinderen'.
Overijssel heeft weliswaar geen cruciale rol gespeeld tijdens de Duitse inval in mei 1940, maar
dat betekent niet dat de oorlog zwijgend aan deze provincie voorbij is gegaan. Zo beschikte
Overijssel tijdens de Tweede Wereldoorlog over verdedigingswerken, werk- en strafkampen en
was het vliegveld Twente belangrijk voor de Duitsers. Van een aantal van deze objecten zijn
er nog sporen uit die tijd te vinden, die duiden op de aanwezigheid destijds van de Duitse
bezetter. Bijvoorbeeld resten van de verdedigingslinie, die bekend stond als de IJssellinie. Van
Arnhem tot aan het IJsselmeer waren er versterkingen aangelegd, maar na de capitulatie
waren deze versterkingen nog nauwelijks van enige betekenis. Vanaf september 1944
maakten de Duitsers druk gebruik van deze versterkingen. Er werden tankgrachten,
loopgraven, schuttersputten aangebracht. Hiervan zijn nog overblijfselen in het landschap
aan te treffen.
Op 10 mei 1940 brak dus in Nederland de Tweede Wereldoorlog uit. Duitse soldaten trokken
Overijssel binnen. De Nederlandse soldaten hadden de opdracht gekregen om de Duitsers te
vertragen. Daarom vernielden ze de belangrijke bruggen over de IJssel bij Deventer, Zwolle en
Kampen. Op 14 mei hadden de Duitsers heel Nederland bezet.
In het begin gedroegen de Duitsers zich nog netjes. Het leven leek door te gaan. Maar al snel
bleek dat niet waar te zijn. De Duitsers gaven het bevel dat 's nachts en 's avonds alles donker
moest zijn. Tussen twaalf uur 's nachts en vier uur 's morgens mocht niemand zonder geldige
reden naar buiten. Het dagelijks leven werd steeds moeilijker. Sommige producten zoals koffie,
thee, suiker en zeep waren nauwelijks meer te krijgen. Voedsel werd steeds schaarser. De
Nederlandse mannen werden gedwongen om werk voor de Duitsers te verrichten, zoals het
bouwen van bunkers.
Steeds meer mensen kwamen tegen de Duitsers in verzet. Dat was heel gevaarlijk. Veel
mensen die bij het verzet hebben gezeten, hebben de oorlog niet overleefd. Er waren ook
mensen die de kant van de Duitsers kozen.
De Duitsers wilden alle Joden vernietigen. Daardoor merkten de Joden al snel de gevolgen
van de bezetting. Ze verloren hun werk en spaargeld. In winkels, bioscopen, parken en cafés
hingen bordjes met de tekst: "Verboden voor Joden". Ook moesten ze een gele ster op hun jas
dragen, waar het woord "Jood" op stond. Vanaf 1941 voerden de Duitsers de Overijsselse
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joden naar concentratiekampen af. Na de bevrijding bleek dat zestig joodse mensen uit het
huidige Hof van Twente de verschrikkingen van de oorlog niet hadden overleefd. In
Diepenheim zijn drie straten vernoemd naar Joodse families die in de oorlog zijn afgevoerd.
Op 24 maart 1945 werd Goor getroffen door een ramp. Amerikaanse bommenwerpers gooiden
tachtig bommen op het centrum van Goor. Hierbij kwamen zeventig mensen om het leven.
Een ander bericht verklaart dat op 27 maart 1945 het centrum van Goor werd weggevaagd
door een geallieerd bombardement. Amerikaanse bommenwerpers wilden Duitse
munitieopslagplaatsen vernietigen. Deze werden niet getroffen, wel werden tweeëntachtig
burgers gedood.
De Amerikanen wilden eigenlijk Duits afweergeschut bombarderen, maar moesten door
laaghangende mist terugkeren. Op de terugweg vlogen ze over Goor. De Amerikanen wisten
dat Goor een belangrijke plek voor de Duitsers was. Het lag vlakbij het Twentekanaal en er
lagen veel wapens opgeslagen. Daarom besloten de Amerikanen hun bommen op de stad te
laten vallen. Alle huizen in de Grotestraat tussen Wijnkamp en de Spoorstraat werden
verwoest. Rondom de Schoolstraat werden ook veel huizen verwoest. Begin twintigste eeuw
werd in Goor aan de Schoolstraat een nieuwe synagoge gebouwd. De Joodse gemeenschap in
Goor was sterk aanwezig. De historische Joodse begraafplaats aan de Molenstraat dateert uit
1720. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van hen gedeporteerd, hoewel
relatief velen konden onderduiken bij boeren in de omgeving van Goor; 62,5 % van de Goorse
Joden overleefden de onderduiktijd of concentratiekamp.
Eind jaren veertig werd het centrum van Goor herbouwd, waarbij ook ruimte werd geschapen
voor de doorgang van vrachtauto's en personenwagens. Jarenlang - tot de aanleg van de A1 zou de autosnelweg E8 door hartje Goor lopen, waardoor geregeld verkeersslachtoffers vielen.
Aan het begin van de lente in 1945 naderden Engelse en Canadese soldaten Overijssel. Na
felle gevechten met de Duitsers werd Haaksbergen op 1 april als eerste plaats in Overijssel
bevrijd. Diezelfde dag werd ook Diepenheim bevrijd. Op 4 april volgde Delden en op 8 april
Goor en Markelo. De oorlog was eindelijk voorbij.
Ook van de luchtoorlog, die zich boven heel Nederland afspeelde, zijn in Overijssel sporen
achtergebleven. Op vliegveld Twente waren er tussen de veertienhonderd en zestienhonderd
manschappen gelegerd en vanaf daar stegen de vliegtuigen op voor deelname aan het
Ardennenoffensief. Onder meer de zogenaamde splitterboxen scherfvrije opstelplaatsen voor
vliegtuigen vlak naast de landingsbanen zijn hiervan nog stille getuigen. Maar de luchtoorlog
werd niet alleen gevoerd met vliegtuigen, ook de V1- en V2-raketten werden vanuit Nederland
afgevuurd, voornamelijk op Antwerpen. De aanwezigheid van deze wapens vormen een
opmerkelijk hoofdstuk in de Twentse geschiedenis. De wapens werden per spoor aangevoerd
en ter plekke voorzien van hun explosieve lading. De raketten waren echter niet altijd
betrouwbaar en regelmatig stortten ze vlak na hun lancering direct weer ter aarde. De kraters
in de grond zijn nog aanwezig. Ook van de lanceerinrichtingen zelf, die bestond uit stalen
startbanen op betonnen fundamenten zijn nog restanten bewaard gebleven.
Niet alleen het Twentse landschap wordt gekenmerkt door deze militaristische overblijfselen
uit het verleden, ook in de steden treft men vaak nog van sporen uit de Tweede Wereldoorlog
aan, zoals in Deventer en Zwolle. Rondom Deventer lag een heel verdedigingswerk, waarvan
de loopgraven nog herinnert aan die periode en in Zwolle is in de grachten nog veel munitie
aanwezig. Afkomstig van bombardementen door de RAF, maar ook van de Duitsers, die tijdens
hun terugtrekking op het einde van de oorlog deze munitie in het stadswater dumpten.
Het personenvervoer van de stoomtram op het traject Oldenzaal - Denekamp werd gestaakt
op 15 mei 1936. Goederenvervoer vond nog wel plaats. De Tweede Wereldoorlog luidde echter
het einde van de lijn in. Op 23 juli 1942 staakte NS ook de goederendienst naar Denekamp.
Bijna direct na de sluiting begon de opbraak. Alleen een klein stukje van de lijn, van Oldenzaal
(AS) naar Oldenzaal Bentheimerstraat, zou tot 15 juli 1957 voor goederenvervoer behouden
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blijven. De Duitse bezetters sloopten het gehele baanvak, terwijl de ijzeren rails en andere
materialen over de grens werden weggesleept om te dienen als grondstoffen voor de
oorlogsvoering van het derde rijk. Als laatste herinnering aan deze tramweg zijn nog twee
geheel verweerde haltehuisjes in Rossum en Volthe bewaard gebleven, en zijn thans als
schuur of bergplaatshuur of bergplaats in gebruik. De romantiek van het puffende. trammetje
in het wijdse landschap behoort voorgoed tot het verleden.
Dat er rondom de Fliegerhorst Twenthe (het Duitse vliegveld) in de Tweede Wereldoorlog fors
gebouwd werd aan uitbreiding is tegenwoordig nog overal buiten de huidige hekken van de
vliegbasis te zien. Zoals ook op het huidige landgoed Het Holthuis, gelegen tussen de huidige
vliegbasis en Oldenzaal. Hier liggen links en rechts van de Knollerveldweg, in de bossen, nog
diverse stille getuigen zoals dik gemetselde muren, betonnen funderingen, splitterboxen, een
bunker en enkele tientallen bomkraters. Op verschillende (Britse) luchtopnames uit de oorlog
is te zien dat het stuk Knollerveldweg dat uitkomt op de Oude Postweg diende als rollerbaan
en dat er hangars lagen. Dit hele gebied werd door de geallieerden het North-west dispersal
area genoemd.
In de Tweede Wereldoorlog liet de bezetter zijn oog vallen op het verscholen landgoed Hof
Espelo. De commandant van het nabijgelegen vliegveld nam zijn intrek en regisseerde vanuit
Hof Espelo de uitbreiding van de militaire luchthaven tot ruim drie keer de huidige omvang.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag Twente regelmatig in het oorlogsgebied en bleef het gebied
niet ongeschonden. De landelijkheid van het gebied leende zich voor het onderduiken van
Joden, maar in de grote steden beheersten NSB’ers het beeld. Door het spoorwegtransport
met Duitsland kreeg de streek het aan het eind van de oorlog zwaar te verduren.
Ook de Duitsers zagen in 1942 in dit ontoegankelijke gebied een geschikte plek om aan de
rand ervan een radarstation in te richten. Vandaar konden geallieerde vliegtuigen
waargenomen worden waarna de gegevens naar de vliegbasis Twenthe werden doorgeseind.
De bijna jaarlijkse overstromingen zorgden voor veel overlast en daarom werden al vrij snel
plannen gemaakt om hier een einde aan te maken. Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog
werd begonnen met de aanleg van een grote afvoersloot vanaf het Agelerbroek, de Hollander
Graven. Deze loopt eerst onder de Dinkel door en mondt uit in de Geele Beek, die later in de
Dinkel uitstroomt. Ook de Dinkel werd gekanaliseerd zodat er nauwelijks nog een
overstroming plaats vond. In ieder geval niet zo uitgestrekt meer als vroeger. Verder werd
vanaf Lattrop een nieuwe weg aangelegd, de Ottershagenweg.
Zoals veel grote Duitse vliegvelden beschikte ook vliegveld Twenthe over twee schijnvliegvelden
(Scheinflughafen). Eén daarvan lag aan de Zandbongenweg in Hertme, gemeente Weerselo.
Dit schijnvliegveld bestond uit een bunker, houten imitatiehangaars, een lange rij masten met
rode en groene landingslichten en een namaak vliegtuig dat zich voortbewoog op rails, bedient
door militairen vanuit de bunker.
Op woensdag 6 september 1944, in het hoofdkwartier Lidwina, blijft iemand bij het
schoonmaken van een van de stenguns, met zijn kleding achter een wapen hangen en valt
waarschijnlijk op de grond. Hierna vliegen de kogels in het rond. Eén van de kogels treft de
verzetsman Henk Heerdink (Visser) dodelijk. Hij wordt in het doek van een parachute in het
bos bij het hoofdkwartier begraven. Als voorwaarde voor deze in Engeland geproduceerde
wapen golden de volgende regels: goedkoop, robuust, eenvoudig te bedienen, weinig
storingsgevoelig. Aan de veiligheid was echter niet gedacht. Als het wapen, niet gespannen
maar met een gevulde patroonhouder, op de grond wordt geslagen laadt het wapen zichzelf
en vuurt patronen af.
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1.

Henk Heerdink met daarnaast een soortgelijk wapen dat hem fataal werd
Al in de eerste jaren van de oorlog werden door de Duitse marine en luchtmacht
verdedigingswerken gebouwd. De luchtmacht versterkte haar vliegvelden aan de kust en in
de nabijheid van de meest belangrijke havenplaatsen werden door de marine
geschutsbatterijen opgesteld. Deze batterijen dienden niet zozeer als kustverdediging maar
als ondersteuning van de uitvalsbasis. Na de Duitse aanval op Rusland in de zomer van 1941
kwam hier verandering in. Als gevolg van deze operatie werden veel troepen die gestationeerd
waren in de bezette kustgebieden verplaatst naar het oostelijk frontgebied. De
verdedigingssterkte van de kustgebieden in het westen van de door Duitsland veroverde
gebieden werd hierdoor aanzienlijk verzwakt. Ook de deelname van de Verenigde Staten aan
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de oorlog in december 1941 was een reden tot zorg. Hoewel tussen Groot-Brittannië en het
Europese vasteland het water een natuurlijke barrière vormde, waren de geallieerde acties of
zelfs een invasie niet uit te sluiten. Vanaf het einde van het jaar 1941 werd door de Duitsers
serieus aandacht besteed aan de kustverdediging in de bezette landen aan de Atlantische
kust en de Noordzee kust. Het werd noodzakelijk geacht, behalve naast de al bestaande
kustbatterijen rond de havens, langs de hele kuststrook waarnemingsposten en
infanteriestellingen op te zetten.

Rolbaan Drienerlo
Hof Espelo is een landgoed dat ten noordwesten van Enschede en ten zuidoosten van Hengelo
gelegen is. Hof Espelo wordt doorsneden door twee beken: de Leutinkbeek en de Eschbeek.
Tegenwoordig staan op het landgoed nog zeven boerderijen en een voormalig koetshuis. Ook
het landhuis wordt nog bewoond. In de Tweede Wereldoorlog maakte Hof Espelo deel uit van
vliegveld Twenthe. De Duitsers legden op het landgoed rolbanen aan om hun vliegtuigen in
het bos te kunnen verstoppen, afgedekt met netten. De rolbanen waren omringd door wallen,
die nog steeds te zien zijn.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte het landgoed ‘t Holthuis te Weerselo deel uit van de
luchtbasis van Vliegveld Twenthe. Dertig hectare van het landgoed is aan uitbreiding van het
vliegveld Twenthe verloren gegaan. Uit die tijd stammen de splinterboxen ter bescherming van
de vliegtuigen. Via kilometers lange rolbanen zochten de toestellen beschutting tussen
hoefijzervormige aarden wallen, die op 't Holthuis als monument bewaard zijn gebleven. Ook
de vleermuizenkelder is een relict van de militairen. In de bunker op 't Holthuis hebben
franjestaarten, grootoorvleermuizen en incidenteel een watervleermuis een veilig thuis
gevonden.
De Duitsers legden drie startbanen aan: 06-24, 11-29 en 16-34. Deze laatste was tot begin
jaren vijftig nog in gebruik, maar werd later alleen nog als taxibaan gebruikt. Hij wordt de
'Duitse baan' genoemd. In de bossen rondom het vliegveld en op landgoed Hof Espelo werden
rolbanen en splitterboxen aangelegd om vliegtuigen in het bos te kunnen beschermen en
verstoppen, afgedekt met netten. Een aantal van deze splitterboxen zijn tot op heden bewaard
gebleven.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de bezetter veel gebruik gemaakt van landgoed Hof
Espelo. Zo gebruikten de Duitse officieren van de Luftwaffe de villa als casino en deed één van
de oude schuren dienst als filmhuis.
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Tegen het einde van Tweede Wereldoorlog was vliegbasis Twenthe, dat door de Duitsers bezet
was, onbruikbaar geworden vanwege de vele bombardementen. De Duitse vliegtuigen werden
daarom ten zuidwesten van de basis verstopt in de bossen bij Drienerlo.
De Duitsers hebben toen met behulp van voornamelijk dwangarbeiders afkomstig uit
Volendam met grote haast een rolbaan aangelegd in de bossen bij Drienerlo. Deze taxibaan
werd door de vliegtuigen (voornamelijk nachtjagers) gebruikt als verbindingsweg naar het
vliegveld vanaf de splitterboxen waarin ze in het bos opgesteld stonden.
De baan liep via Hof Espelo tot aan Driene, en was tot aan de waterwinning al bestraat. Aan
de rand van de Wiedicksbeekweg staat een eik op een plek waar hoofdzakelijk berken staan.
Het bordje bevindt zich op een grote eik iets verderop. De exacte locatie is niet op de meter
precies te achterhalen omdat van de baan zelf weinig terug te vinden is, van de splitterboxen
wel.
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Wal rondom de rolbaan

Splitterbox, Hof Espelo
Deze splitterboxen werden gebruikt om vliegtuigen te stallen, te verstoppen in de bossen, en
te beschermen te bombardementen. Vanaf hier taxide men naar vliegveld Twenthe.
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Enschede tientallen malen door bombardementen
getroffen. Op 10 oktober 1943 en 22 februari 1944 werd het grootschalig gebombardeerd door
geallieerde vliegers die meenden een stad in Duitsland te zien. Overigens was Enschede een
positieve uitzondering in Nederland: door toedoen van onder meer van de Joodse industrieel
Sigmund Menko en de protestantse predikant Leendert Overduin konden tientallen Joden
tijdig onderduiken, waardoor meer dan de helft van de Joodse inwoners de oorlog heeft
kunnen overleven. Landelijk was dit een kwart.
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog trok het Duitse leger door Holten en in 1945 lag
Holten in de vuurlinie toen de bevrijders oprukten. De Canadese begraafplaats herinnert aan
deze duistere jaren van de twintigste eeuw.
De Tweede Wereldoorlog was een ramp voor de klokkencultuur. Het ‘Herrenvolk’ was gebaat
bij nog meer koper en brons om de ‘krieg’ te laten slagen. Er werd opdracht gegeven tot
inventarisatie. De Enterse klok werd geregistreerd als 8 OVB 78 P. De letter P stond voor
‘prüfung’, de Duitsers wilden de ouderdom en de culturele waarde nader onderzoeken. Op 3
augustus 1942 schreef de kerkvoogdij van de Nederlands hervormde gemeente in Enter dat
de luidklok van historische waarde was, afkomstig van een der Friesche kastelen. En hoewel
de letters niet zonder deskundige kennis te lezen zijn is er zoveel ontcijferd dat door de Latijnse
inscriptie verklaard wordt dat de klok tot een heel oud type behoort. Vermoedelijk uit het jaar
1404, hoewel dit moeilijk leesbaar is. De klok is van de zelfde klokkenmaker als de klokken
van de Sint Laurenstoren in Rotterdam en van de toren in Tricht. Blijkbaar wilde dominee
Van der Staay (de vermoedelijke opsteller van de brief) de bezetter overtuigen van de
historische waarde van de klok.
De klok uit de gereformeerde kerk werd uit de toren gehaald om in Duitsland te worden
omgesmolten tot wapens. Na de oorlog werd de klok echter teruggevonden bij Hamburg en in
de toren teruggehangen. De gestolen klokken van de katholieke kerk werden nooit
teruggevonden, na de oorlog zijn er nieuwe klokken aangeschaft.
Dingeldein, de bekende historicus uit Denekamp en andere deskundigen gingen naar Enter
om het klokkenopschrift te bestuderen. Ze noteerden de letters precies zoals ze op de rand
staan. ‘Nichola vs me fecit + temporibvs domini s a s cheripe rso + anno miilleno tre centeno
dvo dene + ne+’. ‘Nicholaus me fecit temporibus domini sache riperso anno mileno trecenteno
duodeno.’ Ofwel: ‘Nicolaus maakte mij ten tijde van de heer Sasche Riperso, anno 1312.’ De
klok werd op 12 maart 1943 uit de toren gehaald. Op 5 maart 1946 kwam het bericht dat de
klok dus was teruggevonden, ergens in de buurt van Hamburg.
De gereformeerde kerk had voor het jaar 1943 een stalen klok. Vermoedelijk gemaakt door de
Bochumer Stahlverein. De klok had een diameter van vijfenvijftig centimeter en een gewicht
van honderdvijf kilo. Dertig jaar geleden werd een nieuw luidklokje in gebruik genomen.
Rinus de Jong verstrekte de gegevens over de vroegere rooms-katholieke kerkklokken:
In 1948 kwamen in de Rooms Katholieke Waterstaatskerk twee klokken te hangen. De eerste
had een diameter van vijfenvijftig centimeter, de hoogte was vierenveertig centimeter, het
gewicht honderdnegen kilo, met als opschrift: ‘Petit en Frt. Edelbrock me fecerunt; in honorem
sancti Antoni 1842.’ De tweede klok had een diameter van zeventig centimeter, hoogte
zesenvijftig centimeter, tweehonderdveertien kilo. Het opschrift: ‘Petit en Frt. Edelbrock me
fecerunt; in honorum sanctae Maria 1842.
De klokken werden in het jaar 1943 door de bezetter uit de toren geroofd en kwamen niet
terug. Na de oorlog zijn er drie nieuwe klokken aangeschaft. De bekende klokkengieter B.E.
Eijsbouts in Asten leverde de nieuwe klokken. Zo kort na de oorlog was het ‘not done’ om geld
uit te geven voor luxe versierselen. Een sobere sierrand is te zien aan de boven- en onderzijde
en op de linkerklok de inscriptie: ‘In Honorem Sancti Joannis.’ De middelste klok: ‘In Honorem
Sanctae Mariae’, met als toevoeging: ‘geschenk van de parochie bij het veertig jarig
priesterfeest van pastoor J.M. Heimerix.’
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De hervormde kerk aan de Dorpsstraat huistvest een bijzondere oude kerkklok uit 1312. De
klok zou gegoten zijn door de rondreizende monnik Nicolaus en is voorzien van diagonale
krassen om kwade geesten weg te leiden. Tot 1846 hingen de kerkklokken van de hervormde
kerk in de lindebomen voor de kerk, maar toen deze aan vervanging toe waren werd de huidige
klok uit 1312 overgenomen van een kerk uit het Friese Jutrijp. In de Tweede Wereldoorlog
werd de klok door de Duitsers gevorderd, maar in 1946 kwam hij terug naar Enter. De klok
is voorzien van een voorstelling van een slang die in zijn eigen staart bijt, symbool voor
eeuwigheid en oneindigheid.
Naast Spekmans aan de Dorpsstraat te Enter woonde Aron (Semke) Samuel. Hij is in het jaar
1879 in Enter geboren. Om in zijn levensonderhoud te voorzien, vent hij met textiel. Talrijk
zijn de anekdotes over deze joodse koopman in Enter. Zijn broers Benjamin (de Beie), Marcus
(de Marre) en Levy (de Junne) wonen eveneens in Enter en handelen in vee en kippen. Net als
de meeste van zijn familieleden en joodse vrienden is Semke in de oorlog in een Duits
concentratiekamp omgekomen. Op de Bornerbroekseweg is een gedenksteen met de namen
van allen die zijn vermoord in de concentratiekampen.
Tussen de jaren 1924 en 1940 groeide het aantal bij werkverschaffingsprojecten van de
Heidemaatschappij geplaatste werklozen van twaalfduizend tot bijna zeventigduizend. Tijdens
en vlak na de Tweede Wereldoorlog is de ontginning van waterrijke natuurgebieden in Twente
nog met groot elan aangepakt. Om het in cultuur brengen van de woeste gronden mogelijk te
maken diende de afwatering sterk te worden verbeterd. De Regge en nagenoeg alle beken zijn
gekanaliseerd. Door het graven van het Twentekanaal met een zijtak naar Almelo in het zuiden
en van het Geesters Stroomkanaal, het Nieuwe Kanaal, het Mariënberg-Vechtkanaal en de
verlengde Linderbeek in het noorden werd de afwatering der beken aanzienlijk versterkt. De
noordelijke beken wateren nu direct op de Vecht af in plaats op de Regge. De Dinkel, die ten
oosten van de Vecht als waterscheiding fungerende stuwwal langs stroomt, is voor een groot
deel nog ongerept. Ze verlaat Twente echter keurig gekanaliseerd via het naargeestig
ontgonnen dal ten westen van Lattrop. Met dat alles is één van de mooiste en rijkste
landschappen ten dode opgeschreven.
Nadat in 1929 duizenden mensen werkloos werden ten gevolge van de Grote Depressie richtte
de regering zich aanvankelijk op de gevolgen van de werkloosheid. In de werkverschaffing
werden steungerechtigde werklozen in grote projecten aan het werk gezet. Slechts weinig
werklozen werden aan werk geholpen in de volgende jaren. Op 3 februari 1939 kwam daar
verandering in: Professor Romme, minister van Sociale Zaken, gooide toen in een besluit het
roer om. Hij begon werkgelegenheid te creëren en de werklozen aan het werk te zetten. Daartoe
werd de afdeling Werkverschaffing en Steunverlening van het ministerie van Sociale Zaken
gesplitst in: de afdeling Werkverruiming, de afdeling Steunverlening en de afdeling Culturele
Zorg en Sociale Jeugdzorg. De Rijksdienst voor de Werkverruiming kwam met vele plannen om
werkgelegenheid te verschaffen. Voor de uitvoering van de plannen werden naast de projecten
kampen gebouwd. In de volksmond heette dit overheidsproject ook de werkverschaffing.
Volgens artikel 19 van de grondwet dient de regering zorg te dragen voor voldoende
werkgelegenheid. Van die plannen is niet veel terechtgekomen, omdat de Tweede Wereldoorlog
al snel uitbrak. De belangen van de bezetter lagen bij het inzetten van Nederlandse mannen
in de Duitse oorlogsindustrie.
Eenzaam graf
Wee lig (biej Schoonheeten) door begraven
Zoo wied van zien huus?
In ’n heukien van ’n weilaand
Nen helm op nen kruus
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Nen kruus van twee latties
Mar leege op’t laand,
Nen helm hank der oaver
Met roes op den raand
Wacht misschien zien mooder?
Wacht vaeks ziene vrouw?
Of weet ze… en goat ze
In duusteren rouw?
Hee lig door alleene,
Zoo heel wied van huus,
En umtrent gin eene
Den langs geet, zut ’t kruus.
Gin eene breg bloomen,
Gin eene den weet
Gin eene den kump met
Verlangs of verdreet.
Nen eenkelen reiziger
Den door is, geet
En door op den veerspronk
Al roondzeende steet
Zu misschien den helm
Op det sobere kruus
‘n onbekenden saldoat, den
Door lig, wied van huus.

Helderen, april 1946
Johanna F. van Buren
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In de loop van het jaar 1941 werd Duitsland zich bewust van de mogelijkheid van geallieerde
acties op de bezette kustgebieden in West-Europa. Een verdedigingsstelsel werd noodzakelijk
geacht. De bunker was hierbinnen de belangrijkste factor voor het veilig onderbrengen van
wapens, apparatuur en manschappen. Aan de Nederlandse kuststrook verschenen de eerste
bunkers. De Luftwaffe had hierin een groot aandeel. Een keten van radarposten, vliegvelden
en luchtdoelbatterijen van dit krijgsmachtdeel lag langs de kustgebieden. Er verschenen
gestandaardiseerde bunkerontwerpen die waren toegespitst voor de specifieke functies van
de Luftwaffe.
Al in de eerste jaren van de oorlog werden door de Duitse marine en luchtmacht
verdedigingswerken gebouwd. De luchtmacht versterkte haar vliegvelden aan de kust en in
de nabijheid van de meest belangrijke havenplaatsen werden door de marine
geschutsbatterijen opgesteld. Deze batterijen dienden niet zozeer als kustverdediging maar
als ondersteuning van de uitvalsbasis. Na de Duitse aanval op Rusland in de zomer van 1941
kwam hier verandering in. Als gevolg van deze operatie werden veel troepen die gestationeerd
waren in de bezette kustgebieden verplaatst naar het oostelijk frontgebied. De
verdedigingssterkte van de kustgebieden in het westen van de door Duitsland veroverde
gebieden werd hierdoor aanzienlijk verzwakt. Ook de deelname van de Verenigde Staten aan
de oorlog in december 1941 was een reden tot zorg. Hoewel tussen Groot-Brittannië en het
Europese vasteland het water een natuurlijke barrière vormde, waren de geallieerde acties of
zelfs een invasie niet uit te sluiten. Vanaf het einde van het jaar 1941 werd door de Duitsers
serieus aandacht besteed aan de kustverdediging in de bezette landen aan de Atlantische
kust en de Noordzee kust. Het werd noodzakelijk geacht, behalve naast de al bestaande
kustbatterijen rond de havens, langs de hele kuststrook waarnemingsposten en
infanteriestellingen op te zetten.
Langs de Nederlandse kust werden de militairen hoofdzakelijk ondergebracht in gemetselde
dunwandige bouwwerken en betonnen bunkers (dikwijls met wanddikten en dakdikten tot
een meter). Deze bunkers werden onder de noemer Feldmässige en Verstärkt Feldmässige
Bauten (VF-bunkers) gebouwd. Diverse wapenopstellingen en veldversterkingen werden in de
nabijheid van de bunkers aangelegd. Door het concentreren van de diverse
verdedigingswerken in Stützpunkten en Widerstandnester (infanteriesteunpunten) ontstond
een keten van versterkte stellingen langs de kuststrook. Aan dit verdedigingsstelsel werd eind
1941 de naam Neue Westwall gegeven. In september 1942 kwam er echter een verandering
in het verdedigingsconcept. Men veronderstelde dat een invasie alleen te voorkomen was door
een sterk uitgebouwde verdedigingslinie waarin militaire functies ondergebracht werden in
duizenden bomvrije bunkers met wanddikten en dakdikten van minimaal twee meter
gewapend beton. Deze bunkers kregen de classificatie Ständige Bauten (St-bunkers). In eerste
instantie greep men terug op bunkerontwerpen uit de Westwall-periode. In deze
verdedigingslinie, gelegen tegenover de Franse Maginotlinie aan de Frans-Duitse grens, waren
veel gestandaardiseerde St-bunkers gebouwd. Enkele van deze Ständige bunkerontwerpen
werden geschikt bevonden om aan de kust te bouwen. In Nederland was in de Neue Westwallperiode van december 1941 tot aan september 1942 de kustverdediging, op vier St-bunkers
na, uitgebouwd met VF-bunkers en dunwandige, gemetselde Feldmässige werken. Eerst eind
1942 kwam het accent op de St-bunkerbouw te liggen. Alleen in het invasiegevoelige NoordFrankrijk en de Kanaaleilanden, waar al op grote schaal de kustverdediging uitgebouwd werd
met St-bunkerontwerpen van de Westwall.
In Nederland was voor de Luftwaffe het Luftgaukommando Holland verantwoordelijk voor het
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goed functioneren van de operationele onderdelen, zoals verbindingen en verzorging. Onder
de taken viel ook het bouwen van verdedigingswerken. Binnen het Luftgaukommando,
gevestigd te Amsterdam, werden begin 1942 besprekingen gevoerd over de verdediging van
vliegvelden, opstellingen voor luchtdoelgeschut en radarstellingen langs de kust. In mei en
juni van dat jaar verspreidde het Luftgaukommando, Verwaltung III-Bau onder de noemer
Ausbau Küver (Küstenverteidigung) voorschriften voor de bouw van Luftwaffe-stellingen
binnen het mogelijke gevechtsgebied. Deze voorschriften betroffen de uitbouw van de
stellingen met gestandaardiseerde ‘Bunker für Küver’. In de voorschriften werden zowel de
soorten bunkers als de nodig geachte aantallen aangegeven. Voor de uitvoering van
bouwwerkzaamheden waren twee Luftwaffe Feldbauämter, gevestigd te Amsterdam en Breda,
verantwoordelijk. Deze waren weer onderverdeeld in vier of vijf Bauleitungen verspreid over
Nederland.
De Lebensmittel-Bunker type 439 was vaak geplaatst bij Wirtschaftsbaracken (gebouwen
waarin diverse ondersteunende functies konden worden ondergebracht) of de Küche. De
bunker is zestig centimeter hoger dan de andere Küver-bunkers. In combinatie met het ruime
oppervlak komt de inhoud van de bunker op tweeënzeventig kubieke meter, wat relatief veel
is voor een opslagbunker. Indien het mogelijk was moest de bunker op een koele plek in de
schaduw van bomen worden gebouwd. De 12 Mann-Bunker type 450a is afkomstig van de
Marine-Festungbaustab Holland en vrijwel gelijk aan het type 428. Het enige verschil is de
buitenmuur aan de L-vormige ingang. Deze één meter dikke muur eindigt ter hoogte van de
betonnen ruimte en gaat dan over in een bakstenen muur. Bij het type 428 is de muur over
de gehele lengte uitgevoerd in één meter beton waardoor er aan deze zijde een extra
bescherming was voor de bakstenen Tagesraum. Type 450a had in tegenstelling tot type 428
geen meerdere functiebenamingen. Deze bunker is in vergelijking met de 6- en 18 MannBunker vaak gebouwd. Het type 453 bood onderdak aan twee officieren, die ook gezamenlijk
een Tagesraum tot hun beschikking hadden. Het is niet bekend wat exact de functiebenaming
van het type 467 was, hoogstwaarschijnlijk betrof het een Wohn-Understand. De gemetselde
bunker met een muurdikte van vierenveertig centimeter is een opvallende verschijning in de
Küver-serie. Behalve in stellingen aan de kust werd het ontwerp ook in het binnenland
toegepast. Het is niet uit te sluiten dat er meer van deze dunwandige ontwerpen
standdaardtypen waren, aangezien veel soortgelijke bunkers terug zijn te vinden in stellingen
van de Luftwaffe.
Op 24 maart 1945 forceerden de geallieerden een doorbraak over de Rijn. In de buurt van de
Duitse stad Wesel trokken Canadezen over een breed front, in stormboten, de zwaar
verdedigde rivier over. Tegelijkertijd dropten maar liefst drieduizend vliegtuigen een leger
parachutisten op de rechter Rijnoever. De laatste grote opmars in het westen was begonnen.
Binnen enkele dagen, op 29 maart, werd de Nederlandse grens bij Dinxperlo overschreden en
twee dagen later was Twente frontgebied. Het lag in de opmarsroute van het 2e Engelse leger,
het 30e legerkorps onder generaal Horrocks en het 2e canadeze legerkorps, waar de 4e
pantserdivisie en de 2e divisie onder generaal Simonds deel van uitmaakten. Het zou een
chaotische bevrijdingsstrijd worden, waar aan behalve Canadese en Engelse troepen, ook
Poolse troepen deelnamen. Van een geregelde frontlijn was nauwelijks sprake. Zo kon het
gebeuren dat hier en daar dorpen door snelle verkenningswagens van de geallieerden werden
bevrijd en kort daarop weer door Duitse eenheden werden ingenomen. De opdracht die de
Duitsers hadden was eenvoudig. Ze moesten de geallieerde opmars zoveel mogelijk vertragen.
Een opmars die gericht was tegen het noorden van Duitsland met Hamburg en Bremen als
einddoel. De Duitse verdediging bestond voor een belangrijk deel uit jonge fanatieke
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Luftwaffesoldaten van de Hermann Göring Divisie. Na een dagenlange terugtochtvanuit de
Achterhoek zagen deze elite Fallschirmjäger kans om bij Delden en Almelo over te gaan in een
mobiele verdediging, waarbij de tactiek van vertragende gevechten werd gehanteerd, waardoor
de geallieerde opmars dagenlang werd opgehouden. Tijdens de gevechten in die aprildagen
zouden in Twente honderdeenendertig geallieerde militairen het leven laten en hadden de
bevrijders vele honderden gewonden. De Duitse verleizen lagen aanzienlijk hoger: vanaf 31
maart sneuvelden, of stierven er in de Feldlazaretten aan verwondingen
vijfhonderdtweeendertig Duitsers. Om de bezetters zoveel mogelijk te hinderen in hun
terugtocht werden door de Binnenlandse Strijdkrachten in de nacht wegsperringen opgericht.
Ook werden op doorgaande wegen honderen kraaienpoten gestrooid, zodat er met grote
regelmaat Duitse voertuigen langs de weg stonden met kaporgereden banden. Een en ander
riep tegenreacties op. Zo werden op 29 maart twintig gijzelaars bij Wierden door de Grüne
Polizei en de Sicherheitspolizei doodgeschoten. En aan de vooravond van de bevrijding van
Enschede werden negen verzetsmensen in koelen bloede vermoorddoor de SD, die een woning
aan de Sumatrastraat binnenviel waar mensen in vergadering bijeen waren. In Almelo waren
vlak voor de bevrijding ook diverse slachtoffers. Op 2 april werden de broers Kamphuis uit
Aadorp door de Sicherheitspolizei geexecuteerd. En in de nacht van 3 op 4 april werden B.G.
Wellman uit Weerselo en de PTT’ ers J. Möhlenpage en J.H. Harmelink uit Enschede dood
geschoten. De moord op Möhlenpage mislukte en de man ontsnapte op miraculeuze wijze aan
de dood.
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Nacht van de Lange Messen

Kurt Daluege, Heinrich Himmler en Ernst Röhm in 1933.
Tijdens de Nacht van de Lange Messen (30 juni - 2 juli 1934), in Duitsland veelal bekend als
de Röhm-Putsch, werd de hele top van de SA, het partijleger van de Duitse nazipartij NSDAP,
vermoord door de SS van Heinrich Himmler. Dit onder verschillende voorwendselen; het
zouden homo's zijn, of men zou samengezworen hebben tegen Adolf Hitler. SA-leider Ernst
Röhm was inderdaad homoseksueel (waarover Hitler zich eerder nooit negatief uitliet), maar
in feite ging het om het tijdig uitschakelen van een potentiële rivaal van Hitler. Ook een aantal
politiek invloedrijke personen buiten de NSDAP werd tegelijkertijd geliquideerd.
In feite werd de SA door een samenzwering van Hitler, verschillende NSDAP-kopstukken,
Himmler en zijn SS uitgeschakeld. Indirect had de actie bovendien de goedkeuring van de
Reichswehr, niet-nazi's binnen de regering, rijkspresident Von Hindenburg en de Duitse
grootindustriëlen. Allen hadden belang bij de uitschakeling van de SA.
Na de machtsovername in Duitsland door de NSDAP waren er verschillende partijen die om
diverse redenen de SA het liefst zagen verdwijnen:
Hitler had vanaf het begin van de machtsuitbreiding van de SA onder Ernst Röhm al conflicten
met hem over wie de feitelijke leider van de nationaalsocialisten was. Röhm zag de nazipartij,
de NSDAP, als een soort politieke tak van de SA, hooguit gelijkwaardig maar zeker niet
superieur aan de SA. Hitler en de partij zagen daarentegen de SA als de paramilitaire vleugel
van de partij, die Hitler gehoorzaamheid verschuldigd was. Reeds vanaf de jaren '20 waren er
dan ook geregeld botsingen geweest tussen de NSDAP en de SA, die tot dusverre altijd
binnenskamers waren opgelost.
De oorspronkelijke taak van de SA was intimidatie van tegenstanders en bescherming van
NSDAP-leden. Na de machtsovername van 1933 waren deze tegenstanders uitgeschakeld en
Hitler had de SA eigenlijk niet meer nodig. De SA, met 4 miljoen leden en een harde kern
fulltime soldaten, was al vele malen groter dan de Reichswehr. Zelfs de NSDAP was qua
ledental niet zo groot als de SA. Daarnaast doken in de SA, naast de gebruikelijke boksbeugels
en ploertendoders, ook revolvers en andere vuurwapens op. Er was sprake van wapendepots
waar de Reichswehr en zelfs de NSDAP niet van op de hoogte waren. Hitler besefte dat als hij
niet ingreep, nu het nog kon, Röhm hem wel eens de macht kon ontnemen over de partij en
daarmee over Duitsland.
Het reguliere Duitse leger, de Reichswehr, zag in de SA een ongewenste concurrent, en werd
hierin niet bepaald gerustgesteld door Röhms uitlatingen. De ambities van Ernst Röhm om
het partijleger in de totalitaire nazi-staat ook het landsleger te maken, zinden noch Hitler, die
het gedisciplineerde leger met zijn talentvolle generaals prefereerde boven de ongeregelde
troepen van de SA, noch uiteraard de legertop van de Reichswehr.
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Binnen de hogere regionen van de NSDAP was de concurrentiestrijd moordend. Partijbonzen
als Göring, Himmler en Goebbels speelden in op de weerzin van Hitler tegen Röhm en de SA,
en zagen concurrent Röhm graag verwijderd. Ze werkten maar al te graag mee aan plannen
om Röhm uit te schakelen. Himmler maakte gebruik van deze kans door de autoriteit over de
Gestapo te claimen, welke Göring hem graag gaf als tegengewicht tegen Röhm. Himmler liet
verder zijn SS maar wat graag het "vuile werk" opknappen om zo nog verder bij Hitler in de
gunst te komen.
Röhm was bovendien met zijn SA een vertegenwoordiger van de socialistische vleugel van de
beweging. Veel SA-mannen waren werkloos of waren dat geweest. Bovendien konden SAmannen zelfs nu de NSDAP aan de macht was moeilijk aan werk komen. Omdat ze een slechte
reputatie hadden, wilden werkgevers hen namelijk meestal niet aannemen. Binnen de SA
heerste dan ook weerzin tegen industriëlen, bankiers en de gevestigde orde. Hitler zag
daarentegen meer in een samenwerking met het establishment, en wilde kopstukken als
Schacht, Thyssen en Krupp niet van zich vervreemden. Achteraf steunden dus ook de
grootindustriëlen de liquidatie van de SA-top.
Kortom: Röhm en zijn SA vertoonden tekenen van eigenzinnigheid en werden te machtig,
waardoor ze een potentieel gevaar waren. Hitler trachtte aan de ene kant de ongebreidelde
machtstoename van de SA in te dammen door hen onder andere hun bevoegdheid als
hulppolitie in Pruisen af te nemen. Aan de andere kant besefte hij dat de NSDAP Röhm wel
ergens tegemoet moest komen. Röhm werd uiteindelijk als troost in december 1933 benoemd
tot minister zonder portefeuille. Röhm betoogde echter in het openbaar dat zijn ministerschap
de eerste stap was op weg naar een "SA-ministerie", waarbij in de toekomst wellicht het
ministerie van Oorlog zou worden ingelijfd.
Ook latere bemiddelingspogingen hadden geen succes. Er ontstond verwijdering tussen Hitler
en Röhm, hoewel ze naar buiten toe de façade van wederzijdse trouw ophielden. In een
samenzijn met vertegenwoordigers van Reichswehr, SA en NSDAP trachtte Hitler een
compromis voor te stellen, maar diens uitlating dat "de mannen van de Reichswehr de enige
wapendragers in Duitsland mogen zijn" viel slecht bij de SA-top. De SA gaf een eigen ledenblad
uit waarin vanaf begin 1934 Hitler nauwelijks nog genoemd werd en waarin Röhm als leider
bewierookt werd.
In de zomer van 1934 was de maat vol. De SA was niet meer te houden en had zelfs al SS- en
NSDAP-kantoren aangevallen. Hitler verkoos uiteindelijk de gedisciplineerde, geoefende
Reichswehr met talentvolle commandanten als Heinz Guderian boven de ongecontroleerde
knokploeg die de SA was. Hiertoe werd in de lente van 1934 een officieuze deal met het leger
gesloten, toen bleek dat de oude president Paul von Hindenburg stervende was.
Een ongelukkige uitspraak van Röhm, doorgebriefd door Viktor Lutze, werd aangegrepen om
het zuiveringsbesluit te rechtvaardigen. Naarstig werd naar ander belastend bewijs gezocht,
en desnoods werd dat gefabriceerd, zodat ten slotte een volledig verzonnen motief werd
aangevoerd: Röhm zou met steun van de Franse ambassadeur François-Poncet een coup
voorbereiden tegen Hitler. Ook Kurt von Schleicher en Gustav von Kahr zouden hierbij
betrokken zijn, hoewel zij noch lid van de SA noch van de NSDAP waren. De top van de SA
zou betrokken zijn en zou op een bijeenkomst op 30 juni 1934 de plannen voor deze coup
beramen. Praktische achtergrond voor het tijdstip was dat alle SA-topfunctionarissen bij
elkaar zouden komen terwijl hun achterban, de SA-mannen, grotendeels met vakantie of
verlof zouden zijn.
Een aantal SA-leiders werd gearresteerd op een bijeenkomst, maar Röhm werd van bed
gelicht, even als Edmund Heines, die in gezelschap zou zijn geweest van een achttien jarig lid
van de Hitlerjugend. Dat Röhm homo was werd later een van Hitlers belangrijkste
beschuldigingen, hoewel Hitler al langer bekend was met diens seksuele voorkeur en hier
nooit een probleem van maakte. Er zijn bronnen die uitgaan van een vervalsing uitgedacht
door Reinhard Heydrich om Röhm opzettelijk met valse documenten te compromitteren en zo
uit te schakelen. Bij de bestorming van het hotel waar Röhm verbleef, zou ook Adolf Hitler zelf
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persoonlijk aanwezig zijn geweest. De Führer met zijn aanhang zocht het kamernummer en
vervolgens stormde men binnen. De verbaasde Röhm zag aan zijn bed Adolf Hitler zelf staan
die schreeuwde: "Eruit!". Röhm werd vervolgens opgepakt en naar een gevangenis afgevoerd.
Röhm werd tijdens het weekend in een cel opgesloten terwijl Hitler nadacht over wat hij met
hem zou doen. De stap om hem dood te laten schieten durfde hij blijkbaar niet te nemen
wegens het mogelijke gezichtsverlies voor de NSDAP en een eventuele opstand binnen de SA.
Uiteindelijk legden SS-mannen op 2 juli 1934 in opdracht van Hitler een revolver in Röhms
cel, tezamen met de nieuwste editie van de Völkischer Beobachter, die de gebeurtenissen van
het weekend beschreef. Men hoopte dat Röhm hierdoor zelfmoord zou plegen.
Of Röhm de laatste tien minuten van zijn leven de krant nog heeft gelezen is niet bekend.
Röhm riep volgens sommige lezingen: "Als Adolf me dood wil hebben, moet hij me zelf maar
neerschieten!" Volgens andere lezingen bleef hij zwijgend zitten en raakte het pistool niet aan.
Hierop drongen SS'ers zijn cel binnen en schoten hem dood. Veel SA-mannen werden in de
(voormalige) kadettenschool van Berlijn-Lichterfelde doodgeschoten. De meesten, niet
wetende wat er gaande was, waren ervan overtuigd dat ze slachtoffer waren van een
(communistische) staatsgreep, en stierven met de woorden "Heil Hitler" op de lippen.
Overigens werden er niet alleen SA'ers vermoord, maar ook andere politieke tegenstanders
van Hitler, zoals generaal Kurt von Schleicher. De rancuneuze Hitler liet zelfs Gustav Ritter
von Kahr oppakken. Von Kahr had niets te maken met de SA of met de politieke oppositie,
maar was een oude tegenstander die de Bierhalleputsch in 1923 had verijdeld. Zijn arrestatie
was een persoonlijke wraakactie van Hitler.
Ondanks het woord 'nacht' duurden de arrestaties en de liquidaties bij elkaar een lang
weekend, van 30 juni tot en met de dood van Röhm op 2 juli.
Hieronder volgt een lijst van bekende slachtoffers van de Nacht van de Lange Messen.
Naam

Functie

Herbert von Bose

medewerker van Franz von Papen

Ferdinand
Bredow

von Generaal-majoor,
Schleicher

Foto

naaste

medewerker

van

Kurt

von

Georg von Detten

lid van de Rijksdag, SA-Gruppenführer van de OSAF (Oberste
SA-Führung)

Karl Ernst

lid van de Rijksdag, SA-Gruppenführer

Fritz Gerlich

publicist

Alexander Glaser

advocaat, lid van de Katholischen Aktion
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Hans Hayn

lid van de Rijksdag, SA-Gruppenführer van Saksen

Edmund Heines

SA-Obergruppenführer in Breslau

Peter von Heydebreck lid van de Rijksdag, SA-Gruppenführer
Anton von Hohberg SS-Obergruppenführer, het enige SS slachtoffer, geliquideerd
und Buchwald
in opdracht van Obergruppenführer Von dem Bach-Zelewski
advocaat, auteur van de "Marburg toespraak" van Franz von
Edgar Julius Jung
Papen
Gustav von Kahr

voormalig premier van Beieren, tegenstander van Hitler
tijdens de Bierkellerputsch

Dr.
Kamphausen

architect, lid van de Deutsche Zentrumspartei

Kuno

Eugen von Kessel

voormalig politie-officier, directeur van een eigen persbureau

Erich Klausener

Ministerialdirektor van het Pruisisch ministerie
binnenlandse zaken, leider van de Katholischen Aktion

Hans-Karl Koch

lid van de Rijksdag, SA-Brigadeführer in de Westmark

Fritz von Krausser

lid van de Rijksdag, stafchef van de OSAF

Adalbert Probst

leider
van
het
Deutsche
(Katholieke sportbond)

Hans Ramshorn

lid van de Rijksdag, SA-Brigadeführer in Opper-Silezië en
politiechef van Gleiwitz

Ernst Röhm

SA-stafchef

Paul Röhrbein
Alfons Sack

SA-kapitein, leider van de Eerste-SA van Berlijn
advocaat in het Rijksdagbrandproces

Elisabeth
Schleicher

von

Kurt von Schleicher

van

Jugendkraft-Sportverbands

vrouw van Kurt von Schleicher

voormalig Rijkskanselier
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Willi Schmid

Muziekrecensent van de Muenchener Neuste Nachrichten (per
abuis vermoord omdat hij voor iemand anders werd
aangezien)

Ludwig Schmitt

SA-Gruppenführer in Hochland, perschef bij het ministerie
van binnenlandse zaken van Beieren

August Schneidhuber lid van de Rijksdag, politiechef van München

Johann
Konrad
lid van de Rijksdag, politiechef van Maagdenburg
Schragmüller

Emil Sembach

Pater
Stempfle

lid van de Rijksdag, ex-SS-Oberführer

Bernhard voormalig priester, voormalig gevangene in de gevangenis van
Landsberg, vermeend redacteur van Mein Kampf

Gregor Strasser

hooggeplaatst NSDAP lid, oprichter van de Berlijnse SA

Gerd Voß
Ernestine Zoref

advocaat van Gregor Strasser
Maîtresse van Baron Paul Edmund von Hahn

De SA-kaders werden gezuiverd, evenals het ledenbestand. Binnen enkele maanden nam dit
met 40% af, en de daling zette zich voort. Het restant verklaarde zich loyaal aan Hitler en
stond vanaf dit moment onder bevel van Viktor Lutze, die hiermee beloond werd voor zijn
trouw aan Hitler. De SS nam de paramilitaire rol van de SA over.
De Generale Staf van de Reichswehr dacht met deze zet een concurrent te hebben
uitgeschakeld, en Hitler voor hun karretje te hebben gespannen. Hitler bleek echter het leger
voor zijn karretje te hebben gespannen, en dwong de eigenzinnige legertop tot
onvoorwaardelijke volledige gehoorzaamheid. Na de Blomberg-Fritschaffaire in 1938 werden
de meest eigenzinnige kopstukken uit de Generale Staf verwijderd of gedegradeerd, ten gunste
van generaals als Alfred Jodl en Wilhelm Keitel die geen vragen stelden maar gehoorzaamden.
Zo werd het leger als Wehrmacht het enige niet-genazificeerde instituut in het Derde Rijk, al
werd de eed van trouw aan de führer direct bij de oprichting in 1934 na de dood van
Rijkspresident Paul von Hindenburg ingevoerd. Later zou Hitler wel een begin maken met de
uitbouw van de Waffen-SS, die geleidelijk de Wehrmacht moest vervangen als geïdeologiseerde
legermacht. Dit proces was echter in mei 1945 nog niet voltooid.
Vermoedelijk is de term afkomstig uit het Romeinse Rijk waar verraders met lange messen
terecht werden gesteld. De term Nacht van de Lange Messen wordt vaak metaforisch gebruikt
als een vereniging, regime of partij een interne afrekening houdt. Toen bijvoorbeeld in 1962
de Britse premier Harold MacMillan zijn halve kabinet naar huis stuurde, sprak de pers van
de nacht der lange messen.
Een van de bekendste films waarin de Nacht van de Lange Messen voorkomt is La caduta
degli dei van Luchino Visconti.
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Schutzstaffel
De Schutzstaffel (Nederlands: beschermingsafdeling), beter bekend onder de afkorting SS, of
ook wel de Duitse Zwarthemden was een paramilitaire organisatie binnen de Duitse nazipartij, de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP).
De SS werd in 1925 opgericht en was oorspronkelijk de persoonlijke lijfwacht van Adolf Hitler.
De groepering groeide uit tot wat de nazi's beschouwden als een elite-eenheid. De SS had haar
eigen kentekens, uniformen en militaire rangen. Ze is in de processen van Neurenberg formeel
bestempeld als misdadige organisatie.

Embleem van de SS

Oprichting van de Schutzstaffel
Voorlopers van de SS
Hitler eiste, als net benoemde leider van de NSDAP, dat de partij de beschikking kreeg over
een eigen ordedienst. Deze ordedienst zou zich voornamelijk moeten bezighouden met de
bescherming van de partijleden en hun bijeenkomsten. Dit leidde ertoe dat op 4 november
1921 de Sturmabteilung (SA) werd opgericht. Naast het bewaken van de partij en haar leden,
hield de SA zich bezig met straatgevechten met politieke tegenstanders, pseudomilitaire
oefeningen en het terroriseren van Joden en andere minderheden.
Binnen de SA was de Stabswache verantwoordelijk voor de bescherming van Hitler en andere
belangrijke partijleden. Ernst Röhm, een goede vriend van Hitler, was de informele leider van
de SA. Röhm had eigenlijk alle macht over de organisatie, ondanks dat hij niet als formele
leider was aangesteld. Röhm en Hitler verschilden van toekomstplannen, maar bleven
desondanks steeds goed samenwerken om hun plannen te verwezenlijken. Het was echter
hoogst onzeker of Röhm en zijn SA de NSDAP en haar prominenten in de toekomst ook bleef
beschermen. Hitler richtte daarom in mei 1923 de Stoßtrupp Adolf Hitler op. De eenheid kwam
onder leiding te staan van Joseph Berchtold.
Aanvankelijk was het doel van de Stoßtrupp Adolf Hitler om Hitler te beschermen tegen
politieke tegenstanders die regelmatig verschenen tijdens zijn toespraken in München. Om
zich van de SA te onderscheiden, droegen de leden zwarte petten met een doodskopembleem
en banden om de arm met zwartgerande hakenkruizen. De kleding van de eenheid was
gebaseerd op die van de Marine-Brigade Ehrhardt, een gewelddadige eenheid van het
Freikorps.

Bierkellerputsch
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Aan het begin van de twintiger jaren werd de Duitse staat Beieren door een driemanschap
bestuurd. Het bestuur wilde Beieren afscheiden van Duitsland en een eigen, onafhankelijke
staat oprichten. Hitler zag dit als een mogelijkheid om de macht te grijpen en speelde er handig
op in. Hitler wilde Beieren niet afsplitsen van de rest van Duitsland, maar hij wilde de macht
over heel Duitsland. In de nacht van 8 op 9 november 1923 trachtten Hitler en Erich
Ludendorff, samen met enkele andere vooraanstaande nazi's en de SA, in München de macht
te grijpen.
Hitler hoopte vanuit München de regering van de Duitse Weimarrepubliek omver te werpen,
maar hij kreeg niet voldoende steun. De staatsgreep werd uiteindelijk door de politie en de
Reichswehr neergeslagen. Tijdens deze putsch kwamen vier politieagenten en zestien
demonstranten om het leven.
Alle betrokkenen bij de staatsgreep, waaronder Hitler, Röhm en Ludendorff, werden berecht.
Hitler werd op 1 april 1924 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Wegens goed
gedrag werd Hitler al op 20 december 1924 vrijgelaten. Röhm kreeg, net als veel andere
deelnemers aan de staatsgreep, een vrij lage straf. Ludendorff werd zelfs geheel vrijgesproken
en Röhm werd veroordeeld tot 15 maanden cel, maar werd al snel op "erewoord" vrijgelaten.
De NSDAP en SA, dus ook de Stoßtrupp Adolf Hitler, werden verboden. Röhm ging op illegale
wijze de SA doorontwikkelen. Hitler had echter andere plannen en besloot in de toekomst op
een legale manier aan de macht te komen.

Heroprichting
De revolutie van "rechts" was neergeslagen en haar leiders zaten tijdelijk in de gevangenis.
Hitler trok direct lering uit deze situatie en kwam tot de conclusie dat Duitsland geen
voedingsbodem had voor een gewelddadige omwenteling in de vorm van een korte, snelle
revolutie. "Links Duitsland" had dit aan het einde van de Eerste Wereldoorlog ondervonden
en de NSDAP in 1923. In de gevangenis besteedde Hitler zijn tijd aan het formuleren van de
uitgangspunten voor een politieke omwenteling, die later in boekvorm bekend werden onder
de naam Mein Kampf

Het nazisymbool
Hitler werd eind 1924 vrijgelaten en besloot direct om opnieuw de NSDAP en SA op te richten,
hetgeen gebeurde op 26 februari 1925. Ten tijde van Hitlers gevangenschap, had Röhm de
SA, die tijdelijk Frontbann heette, doorontwikkeld en was het ledenaantal gegroeid van 2.000
in 1923, tot ruim 30.000 in 1924. Hitler gaf direct na zijn vrijlating te kennen dat hij geen
behoefte meer had aan een paramilitaire organisatie. Hij wilde namelijk niet meer op een
gewelddadige manier aan de macht komen in Duitsland. Tevens had hij geen vertrouwen meer
in een partijleger waar hij geen grip op had.
Hitler wilde, nadat het verbod op de NSDAP en SA werd beëindigd, dat de Frontbann werd
opgenomen binnen de partij. De organisatie zou weer Sturmabteilung genoemd worden. De
SA-leden waren naar Hitlers mening alleen nog bruikbaar als bewakers tijdens
partijbijeenkomsten en voor propagandadoeleinden.
Hitler gaf ook aan dat hij graag weer een eigen lijfwacht tot zijn beschikking kreeg. Julius
Schreck kreeg de taak om deze lijfwacht op te richten. Op 16 april 1925 deed de nieuwe
lijfwacht, bestaande uit acht man en ditmaal onder leiding van Schreck, voor het eerst officieel
dienst. De nieuwe organisatie had dezelfde uiterlijke kenmerken als de Stoßtrupp Adolf Hitler.
Deze nieuwe eenheid had echter een andere taak en status.
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Lange tijd werd er naar een nieuwe, pakkende naam voor de eenheid gezocht.
Schutzkommando en Sturmstaffel waren, net als de Schutzstaffel, potentiële namen. Op 9
november van dat jaar werd de knoop doorgehakt en de naam van de eenheid werd
Schutzstaffel.

Ontwikkeling van de SS voor de oorlog
Periode 1925 - 1928
Röhm vond dat de SA een van de partijleiding onafhankelijk, paramilitair korps moest zijn,
en de partij waar nodig militair moest ondersteunen. Hitler wilde hier niets van weten, waarop
Röhm als leider van de SA opstapte en naar Bolivia vertrok waar hij vanaf 1928 als adviseur
voor het Boliviaanse leger werkte.
Als reactie hierop gaf Hitler het bevel om naast de SA een nieuwe kadergroep op te richten,
die overeenkomst vertoonde met zijn lijfwacht, gevestigd in München. Er werden over het
gehele land in diverse steden soortgelijke groepen opgericht, van elk tien man. Daaruit kwam
de naam Zehnerstaffeln voort. Deze groepen waren alle ondergeschikt aan de leidinggevende
organisatie in München. Door de oprichting van deze eenheden waren belangrijke NSDAPleiders over het gehele land verzekerd van bescherming. In tegenstelling tot de SA werden de
leden van deze diverse Schutzstaffeln uitsluitend gerekruteerd uit partijleden die bereid waren
om zich ieder moment gereed te houden voor politieke actie. Zij moesten niet alleen de
veiligheid van prominente NSDAP'ers waarborgen, maar ook waren ze verantwoordelijk voor
de veiligheid bij partijbijeenkomsten, waardoor zij min of meer een partijpolitie vormden.
Naast het veiligheidsaspect werd de SS ook ingezet om leden te werven voor de partij en de
partijkrant, de Völkischer Beobachter.
Op 15 april 1926 nam Joseph Berchthold de leiding van de SS op zich. Hij kreeg op de
partijdag van de NSDAP de Blutfahne uitgereikt van Hitler. De SS'ers beloofden op diezelfde
dag nog trouw tot in de dood aan Hitler. Deze vlag, waarop een hakenkruis stond, was met
bloed bevlekt. Zij was tijdens de Bierkellerputsch na de confrontatie met de politie op de
Odeonsplatz blijven liggen. De vlag kreeg een belangrijke symbolische status binnen de
NSDAP en met het overdragen van deze vlag aan de SS gaf Hitler zijn zegen aan de
elitebeweging.

Ondergeschikt aan de SA
De NSDAP maakte de SA een ondergeschikte organisatie van de NSDAP, hetgeen niet direct
betekende dat Hitler de leiding had over de organisatie. Tussen 1926 en 1930 was Franz
Pfeffer von Salomon de leider van de SA. Hij wilde weliswaar niet dat de SA een ondergeschikte
organisatie was van de partij, maar streefde ook niet de vergaande machtsplannen na die
Röhm voor ogen had. Zonder diezelfde Ernst Röhm was de SA beroofd van haar boegbeeld en
werd het belang van de SA beperkt. Iedere plaatselijke SA-afdeling ging haar eigen gang en de
organisatie voerde een chaotisch beleid. Tijdens deze periode was de SA geen gevaar voor de
machtspositie van Hitler, waardoor hij weer de volledige controle had over de
nationaalsocialistische beweging.
Nadat de SA in 1926 werd gereorganiseerd, maakte de partijleiding, tegen de wil van SS-leider
Berchthold in, de SS ondergeschikt aan de SA. De SS werd op dezelfde manier georganiseerd
als de SA (indeling in Stürme, Standarten en Gruppen met de daarbij behorende
rangaanduidingen). De SS bleef onder leiding van Berchthold en Erhard Heiden, die in maart
1927 de leiding van de SS op zich nam, relatief klein.

Periode 1929 - 1933
Heinrich Himmler wordt Reichsführer-SS
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Heinrich Himmler was van 1929 tot 1945 Reichsführer-SS.
Op het moment dat Heinrich Himmler op 6 januari de functie van Reichsführer-SS ging
bekleden, vond er een revolutie plaats binnen de SS. Himmler ontwikkelde de oorspronkelijke
bedoeling van de SS in twee richtingen verder:
1. Enerzijds voerde hij de gedachte van de orde en maakte hij van de SS het elitekorps
van de nazi's.
2. Anderzijds stichtte hij met de SS het allesomvattende veiligheids- en terreurapparaat
van de totalitaire heerschappij van Hitler.
Om dit te bereiken paste de SS een straf en consequent beleid toe. Ook moest de SS geen
'mannenorganisatie' worden, maar een sibbeorde, hetgeen betekent dat de familie van de SS'er
ook in de kring van de organisatie werd opgenomen. De grondgedachte hiervan was dat een
geestelijke en politieke elite slechts tot stand kon komen door racistisch-biologische eisen te
stellen. Himmler eiste van de SS'ers dat ze op jonge leeftijd met een zuiver Germaanse vrouw
trouwden. Bovendien was de insteek dat de vrouwen zo veel mogelijk kinderen moesten
krijgen.
Het ledenaantal van de SS ging na Himmlers aanstelling drastisch omhoog. Begin 1929 had
de SS nog 280 leden, terwijl dit aantal in 1931 was opgelopen tot ongeveer 15.000 leden. Waar
de SA zich met name richtte op oorlogsveteranen, trok de SS vooral veel jeugdige leden aan.
De jeugd wilde verandering door de economische crisis en was tegen de democratie. Ze wilden
zich daarom aansluiten bij een grote, vooruitstrevende organisatie. De Schutzstaffel voorzag
veel beter in dit doel dan de SA.

Imagoschade van de SA
Onder leiding van Franz Pfeffer von Salomon maakte de SA in 1929, het jaar van de
beurskrach en economische crisis, een enorme groei door. De Duitsers waren onder de indruk
van de SA, omdat ze continu aanwezig was en haar macht op indrukwekkende wijze
vertoonde. Toch waren er al gauw negatieve geluiden te horen over de SA. De bruinhemden
waren steeds vaker betrokken bij vechtpartijen en wanordelijkheden. Het imago van de SA én
de NSDAP werd hierdoor beschadigd en dit resulteerde, samen met een meningsverschil over
de te geven financiële steun aan de SA, in een conflict tussen de partij en de Sturmabteilung.
De SS, die zich afzijdig hield van knokpartijen en dergelijke, profiteerde van de opgelopen
imagoschade van de SA. Als gevolg hiervan stapten veel SA-leden in de loop der jaren over
naar de SS.
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NSDAP komt aan de macht
Hitler trad op 30 januari 1933 in dienst als Rijkskanselier. Door de benoeming van Hitler
heerste er grote euforie binnen de SA en de SS. Er werden overal kampen, de eerste in NoordBerlijn, opgezet om tegenstanders, voornamelijk linkse politici, in op te sluiten. Göring
benoemde de SA en de SS tot hulppolitiediensten, omdat volgens hem het links-radicale
geweld was toegenomen. Door de SA en SS hiertegen te laten optreden, dacht men bij de
NSDAP dat ze het linkse geweld de kop konden indrukken. Beide organisaties konden nu
worden ingezet als hulppolitie, maar ze voerden ook andere veiligheidstaken uit. Aanvankelijk
was de SA verantwoordelijk voor de concentratiekampen. Het eerste kamp dat onder het gezag
van de SS kwam te staan, was het concentratiekamp in Dachau. Waar de SA er een chaos
van had gemaakt, wilde de SS het kamp snel op orde brengen. Om het kamp strakker en
efficiënter te organiseren, werd Theodor Eicke, bevelhebber van de SS-Totenkopfverbände,
eind juni 1933 aangesteld als kampcommandant. Onder leiding van Eicke werd het kamp een
voorbeeld voor de vele concentratiekampen die nog zouden volgen. Eicke en zijn eenheid
zouden nog een belangrijke rol spelen in de definitieve afrekening met de dreiging van de SA.
De ontwikkeling van de SS als veiligheidsdienst kreeg in het voorjaar van 1933 een belangrijke
wending. De 1c-Dienst, de latere Sicherheitsdienst (SD), werd opgericht en kwam onder leiding
te staan van Reinhard Heydrich. De SD had als belangrijkste taak dat er binnen de
nationaalsocialisten geen oppositie tegen Hitler kon worden gevormd. Heydrich wilde tevens
na de absolute machtsovername van de SD de staatspolitie maken. Dit zou nooit werkelijkheid
worden, omdat Himmler al vrij snel de macht kreeg en de leiding over de Gestapo overnam
van Göring, die uiteindelijk de staatspolitie zou worden. De SD werd later omgevormd tot de
inlichtingendienst die verantwoordelijk was voor de binnenlandse veiligheid en buitenlandse
spionage.
Al snel signaleerde de SD een bedreiging, die opnieuw van de Sturmabteilung afkomstig was,
waar Ernst Röhm sinds 1930 weer de leiding had.

Periode 1934 - 1939
Nacht van de Lange Messen

Ernst Röhm werd voor Hitler een te grote bedreiging.
De Sturmabteilung werd door Hitler opnieuw als grote bedreiging gezien. SA-leider Röhm wilde
van de SA het nieuwe volksleger maken en uiteindelijk de macht overnemen in Duitsland.
Hitler wilde Röhm tevreden stellen door hem op te nemen in zijn kabinet, maar Röhm kreeg
niet de door hem gewenste ministerpost, namelijk die van defensie. Röhm bleef aandringen
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op meer financiële steun voor de SA, die inmiddels 4,5 miljoen leden had. Hitler wilde hiervan
nog steeds niets weten.
Begin 1934 werd besloten dat de Reichswehr verantwoordelijk bleef voor de defensie en de SA
verantwoordelijk was voor de veiligheid aan de grenzen en het voorkomen van oppositie in de
staat. Bovendien viel de SA sindsdien direct onder het ministerie van defensie. Röhm had
echter totaal andere plannen met de SA en was woedend op Hitler. Nadat de Führer hiervan
op de hoogte werd gesteld, had hij direct een plan klaarliggen. Hij speelde allereerst de SA en
Reichswehr tegen elkaar uit, zodat hij meer steun zou krijgen om de SA uit te schakelen.
In de zomer van 1934 was de maat vol. De SA was niet meer te houden en had zelfs al SS- en
NSDAP-kantoren aangevallen. Hitler verkoos uiteindelijk de gedisciplineerde, geoefende
Reichswehr met talentvolle commandanten als Heinz Guderian boven de ongecontroleerde
knokploeg die de SA was. Hiertoe werd in de lente van 1934 een officieuze deal met het leger
gesloten, toen bleek dat de president Paul von Hindenburg stervende was.
Op 30 juni 1934 was de aanval op de SA gepland. Er werd zogenaamde bewijs gefabriceerd
dat Röhm samen met andere hoge SA-officieren een coup tegen Hitler voorbereidden. De
datum was gekozen omdat in die periode de meeste SA'ers met verlof waren.
Diverse SA-leiders werden gearresteerd en geliquideerd en ook Röhm werd gevangengenomen
en opgesloten. Hij werd door de SS in een cel gestopt met een revolver, in de hoop dat hij
zelfmoord zou plegen. Dit deed Röhm niet, waarop de SS zijn cel binnenliep en hem
doodschoot.
De SA-kaders werden gezuiverd, evenals het ledenbestand. Binnen enkele maanden nam het
aantal leden met 40% af en het restant verklaarde zich loyaal aan Hitler en stond vanaf dit
moment onder bevel van Viktor Lutze, de man die Röhm had verraden. De SA was beroofd
van haar boegbeelden en de SS nam de paramilitaire rol van de SA over.

SS als vervanger van de SA

Reichsparteitag van de NSDAP in 1938.
Nu de SA was uitgeschakeld, kon de SS diverse taken van de Sturmabteilung overnemen. Zo
kreeg de SS nu alle concentratiekampen onder beheer. Er werd uit een deel van de ongeveer
50.000 man tellende SS Sonderkommandos samengesteld. Deze Sonderkommandos waren,
in tegenstelling tot de Allgemeine-SS, volledig in dienst van de SS en werden betaald door de
staat. Ze werden ondergebracht in kazernes en uitgerust met infanteriewapens. Het
Sonderkommando in Berlijn stond onder leiding van Sepp Dietrich en kreeg de naam
Leibstandarte SS "Adolf Hitler" (LSSAH).
De SS-eenheden die de concentratiekampen bewaakte, de zogenaamde SS-Wachverbände,
werden eveneens uit de staatskas betaald. Ze dienden volgens de NSDAP het staatsbelang.
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De leden van de Allgemeine-SS, de ongewapende tak van de SS, werden betaald door de partij
zelf.
De LSSAH werd samen met het grootste deel van de Politische Bereitschaften, andere
Sonderkommandos, verenigd tot de SS-Verfügungstruppe (SS-VT). De overige eenheden van
Sonderkommandos werden samen met de SS-Wachverbände samengevoegd tot een
bewakingseenheid van de concentratiekampen, de SS-Totenkopfverbände (SS-TV).
De SS-Verfügungstruppe telde vlak na haar oprichting ongeveer 15.000 man en was
onderverdeeld in drie regimenten:
1. Leibstandarte (Berlijn)
2. Standarte Germania (Hamburg)
3. Standarte Deutschland (München)
In 1938 kwam hier een vierde regiment bij, genaamd Standarte Der Führer (Wenen). De
regimenten van de SS-Verfügungstruppe mochten niet samensmelten tot één divisie en kregen
geen genie- en artillerieafdelingen tot hun beschikking. De eenheden zouden namelijk geen
deel uit gaan maken van de strijdmacht, maar ingezet worden voor binnenlandse taken van
politieke aard.
De bewakingstroepen van de concentratiekampen, de SS-Totenkopfverbände, stonden onder
leiding van Theodor Eicke. De SS-Totenkopfverbände was wel bewapend, maar werd toch niet
tot de gewapende tak van de SS, de SS-Verfügungstruppe, gerekend. Het belangrijke verschil
was dat de dienst van de SS-Verfügungstruppe als militaire dienst werd beschouwd, terwijl
dat voor de SS-Totenkopfverbände niet gold. Tevens stond bij de SS-Totenkopfverbände de
militaire opleiding niet centraal, maar bij de SS-Verfügungstruppe was dit wel het geval.

Begin van de Waffen-SS
De Waffen-SS bleek later een eenheid van onschatbare waarde.
Waar Hitler de Wehrmacht, de vervanger van de Reichwehr, had beloofd dat zij de enige
gewapende organisatie van de natie mochten zijn, was hij samen met Himmler al achter de
schermen bezig om zo veel mogelijk militair opgeleide mannen bij de SS te krijgen. De eerste
aanzet tot een SS-leger werd gedaan in 1938. Himmler ging de SS-Totenkopfverbände op korte
termijn militair trainen. Omdat Himmler in 1936 ook al de leiding had gekregen over de Duitse
politie, liet hij deze nieuwe SS-soldaten doorgaan voor politieversterkingen. Op deze manier
had Himmler aan het begin van de oorlog voldoende soldaten ter beschikking om drie SSdivisies te vormen, namelijk:
1. SS-Verfügungsdivision
2. SS-Totenkopfdivision
3. Polizeidivision
Naast deze drie divisies waren er nog voldoende manschappen beschikbaar om nog negen SSTotenkopfstandarten te vormen. Hieruit kwamen in de loop van 1940 nog meer divisies van
de Waffen-SS, uit voort. De naam Waffen-SS werd in het voorjaar van 1940 ingevoerd. De
Waffen-SS omvatte naast de divisies en hun reserve-eenheden ook alle eenheden die niet door
de partij werden gefinancierd, maar door de staat. Hierdoor vielen de kampbewakers (SSTotenkopfverbände) dus ook onder de Waffen-SS.

Invloed van de SS op het onderwijs
Nadat Hitler aan de macht was gekomen, werd ook het Duitse onderwijs snel genazificeerd.
Zo werd de nadruk gelegd op het goede van het nationaalsocialisme en het slechte van het
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communisme. Al snel na de machtsovername werden ook speciale scholen ingericht, die als
doel hadden toekomstige politieke en/of militaire leiders op te leiden. Deze drie scholen waren
de Nationalpolitsche Erziehungsanstalten (Napola), de Adolf Hitler-Schule en de
Ordensburgen. De SS had met name op de Napola's, en in mindere mate op de Ordensburgen,
een grote invloed. In Ordensburgen werden alleen de meest fanatieke, zuivere en jonge
nationaalsocialisten toegelaten en opgeleid. De leden van deze school waren voorbestemd om
later leiders te worden van de NSDAP of SS. Er werd, naast de reguliere onderwijsactiviteiten,
veel aandacht besteed aan militaire trainingen. Veel studenten wisten de opleiding niet te
volbrengen, doordat de afstudeereis erg hoog lag. Veel afgestudeerden deden tijdens de oorlog
dienst in onderdelen van de SS.
De studenten van deze Napola-scholen werden vooral geworven uit de Hitlerjugend. De
toelatingseisen waren streng, waarbij 'arische' afstamming en gezondheid voorop stonden.
Naast de nazi-ideologie, werd ook de SS-ideologie van Ehre und Treue verweven in het
onderwijsprogramma van de Napola-scholen. De SS was verantwoordelijk voor de levering van
de leraren en de schoolhoofden. Door de invloed van de SS, had die organisatie de
mogelijkheid om officieren naar eigen wens op te leiden en te werven voor de organisatie. Veel
afgestudeerde studenten dienden tijdens de oorlog in de Waffen-SS.

Andere belangrijke zaken
In 1936 werd de Duitse politie opgenomen in de SS en opgesplitst in twee delen. Het eerste
deel, de Ordnungspolizei, omvatte de lokale politie-eenheden die de dagelijkse politietaken
moest uitvoeren. De Ordnungspolizei stond ook wel bekend als de Grüne Polizei, vanwege de
groene uniformen die ze droegen. Het tweede deel, de Kriminalpolizei, was de rechercheorganisatie van Duitsland. De Kriminalpolizei stond ook wel bekend als Kripo. Beide
organisaties werden vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog opgenomen in de RSHA.

Oorlogsperiode
De SS was een belangrijke schakel van de NSDAP. De organisatie droeg niet alleen het
nationaalsocialisme over op de bevolking, maar de SS was ook belangrijk voor diverse andere
projecten van het Duitse rijk.
Met het uitbreken van de oorlog kreeg de SS al snel een nóg belangrijkere functie. De
gewapende eenheden bleken al snel sterker te zijn dan de reguliere legereenheden. De WaffenSS werd het belangrijkste en bekendste onderdeel van de SS, terwijl de andere SS-onderdelen
zich "nuttig" maakten achter het front, door al dan niet vermeende tegenstanders te
bestrijden.

Waffen-SS

De Waffen-SS was een belangrijke schakel bij de Duitse strijdkrachten.
De Waffen-SS, de gewapende tak van de SS, werd voor het eerst ingezet in Polen. De eenheden
van de Waffen-SS vervulden hun taken met succes en mochten een half jaar later opdraven
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in Nederland en Frankrijk, waar ze opnieuw lieten zien tot de beste eenheden van Duitsland
te horen.De Standarte "Der Führer" doorbrak uiteindelijk de Grebbelinie bij de Grebbeberg.
Himmler, de leider van de algehele SS, had in 1941 besloten had dat de Waffen-SS niet meer
uit uitsluitend Duitsers hoefde te bestaan maar dat ook anderen van 'Germaanse' afkomst
dienst konden nemen. Door deze maatregel groeide het ledenaantal van de Waffen-SS enorm.
Deze nieuwe leden waren merendeels afkomstig uit bezette landen als Nederland, België (in
eerste instantie alleen Vlamingen), Denemarken en Noorwegen en dienden merendeels in
aparte eenheden. Ook bondgenoot Finland leverde een eenheid, waarbij de eis van de
Germaanse afkomst voor het eerst werd versoepeld. Daarnaast telde de Waffen-SS vrijwilligers
uit neutrale landen als Zweden en Zwitserland. Naarmate de oorlog verstreek werd de WaffenSS steeds meer opengesteld voor niet-Germaanse leden en werden niet-Duitse eenheden van
de Wehrmacht overgeheveld naar de Waffen-SS.
Omdat de Waffen-SS officieel als onderdeel van het Duitse leger werd gezien, werd de
organisatie gefinancierd door de Duitse staat. Desondanks stond de Waffen-SS nog altijd
onder leiding van Himmler en niet van een generaal van de Wehrmacht. Tijdens de oorlog
vocht de Waffen-SS op alle Europese fronten en op het hoogtepunt omvatte de organisatie 38
divisies, met ruim 900.000 manschappen. De bekendste divisies zijn de Leibstandarte SS
Adolf Hitler (LSSAH), de SS-Division Das Reich, de SS-Totenkopfdivision en de 12. SSPanzerdivision Hitlerjugend.

Ahnenerbe SS
De in 1935 opgerichte Ahnenerbe was, sinds de samenvoeging met de SS in 1939, de
'wetenschappelijke' tak van de Schutzstaffel. Het onderzoeksinstituut had als voornaamste
taak om wetenschappelijke bewijzen te vinden voor de herkomst en superioriteit van het
zogenaamde arische ras. Voor de oorlog was dit dan ook de voornaamste taak van de
Ahnenerbe. Andere taken waren de rasverbetering, waartoe gehandicapten werden
gesteriliseerd en gedood (zgn. 'euthanasie', zie Aktion T4).
Tijdens de oorlog kreeg de Ahnenerbe steeds meer bevoegdheden en werd de organisatie steeds
belangrijker. Zo werden er onder meer medische experimenten uitgevoerd op gevangen in de
concentratiekampen.
Deze experimenten in de concentratiekampen vonden voornamelijk plaats tussen 1942 en
1945. Een groot aantal artsen, voornamelijk SS'ers, voerde in die periode ongeveer zeventig
medische onderzoekprogramma's uit. Naast deze bezigheden werden de artsen ook belast met
de zogenaamde Selektion, hetgeen betekent dat ze verantwoordelijk waren voor de verdeling
van de gevangenen in arbeidsgeschikten, die werden aangewezen voor dwangarbeid, en
arbeidsongeschikten, die rechtstreeks werden doorgestuurd naar de gaskamers.

Allgemeine-SS
De Allgemeine-SS was de civiele afdeling binnen de SS-organisatie. De organisatie was de
ongewapende tak van de SS en was was onderverdeeld in SS-Oberabschnitte, die op hun
beurt weer verdeeld waren in SS-Abschnitte.
De rol van de Allgemeine-SS in de oorlog was niet groot, maar de organisatie maakte zich wel
nuttig. Ze verzorgde voornamelijk de administratie van de SS en was de organisatie waar
passieve- en ereleden werden ondergebracht.
De Allgemeine-SS was vanuit militaire inzichten georganiseerd en gedurende de oorlog werden
veel leden overgeplaatst naar de Waffen-SS, de bewapende afdeling van de Schutzstaffel. De
organisatie bleef, in tegenstelling tot de Waffen-SS, tijdens de gehele oorlog een
partijorganisatie, die betaald werd uit de partijkas.
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Sipo und SD
In de veroverde gebieden, die beschouwd werden als delen van het toekomstig GrootGermaanse Rijk, werden door de Sipo und SD nationaalsocialisten op leidinggevende functies
gezet. Deze nationaalsocialisten hadden wel elk een commandant van de Sipo und SD onder
zich. Door middel van deze functionarissen zag de SS vaak kans om in de bezette gebieden
een hoge mate van zelfstandig gezag uit te oefenen.
De Inland-SD was verantwoordelijk voor het inwinnen van inlichtingen binnen de grenzen van
het Derde Rijk over mogelijke verzetsgroepen. De Ausland-SD was verantwoordelijk voor het
inwinnen van civiele inlichtingen buiten de grenzen van het Derde Rijk. In 1944 nam de
Ausland-SD ook alle taken van de Abwehr over.

SS-Einsatzgruppen

Einsatzgruppen in Roemenië.
De Einsatzgruppen waren speciale eenheden van de SS, die onder de Sipo und SD vielen en
werden gevormd om alle weerstand achter de Duitse frontlinies uit te schakelen.
De eerste Einsatzgruppen werden opgericht in 1938 en werden gebruikt bij de Anschluss en
de annexatie van Tsjecho-Slowakije. De oorspronkelijke functies van de Einsatzgruppen was
het in bezette gebieden uitschakelen van potentiële bedreigingen en onderscheppen van
belangrijke informatie. In Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije bleven de activiteiten van de
Einsatzgruppen beperkt tot het 'nazificeren' van de regeringen en het opbouwen van nieuwe
concentratiekampen. In 1939 werden de Einsatzgruppen naar Polen gezonden, om daar in
het veroverde gebied de Poolse elite uit te schakelen, zodat er geen fatsoenlijk georganiseerde
verzetsgroep kon worden opgezet. In 1941 raakte de Einsatzgruppen op hun hoogtepunt. De
Duitsers waren inmiddels met operatie Barbarossa gestart. De Einsatzgruppen kregen de taak
om achter de Duitse frontlinies de zogenaamde Untermenschen (met name Joden, zigeuners
en communisten) te elimineren.
De laatste Einsatzgruppen werden opgeheven in de zomer van 1944 (hoewel sommige officieel
nog bestonden tot 1945), op het moment dat de Duitsers zich aan alle fronten moesten
terugtrekken. Het was sindsdien voor de Einsatzgroepen nagenoeg onmogelijk om de
Untermenschen te elimineren. De leden van de Einsatzgruppen werden overgeplaatst naar de
Waffen-SS of diverse concentratiekampen.

Speciale eenheden
In het begin van 1938 had de SS de rol van Sonderkommandos opgericht, met als doel om
door middel van kleine eenheden speciale taken uit te kunnen voeren. Deze
Sonderkommandos - niet te verwarren met de Sonderkommandos die in de
concentratiekampen werkten - hadden een belangrijke taak in de oorlog: zij kregen speciale
opdrachten van de nazi-top en gingen op jacht naar vijanden van het Duitse volk die
geliquideerd dienden te worden.
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Sonderkommandos gingen aanvankelijk alleen in Oost-Europa, maar later ook in Zuid-,
Noord- en West-Europa, achter de Duitse linies op zoek naar "Untermenschen" en potentiële
verzetslui. De Sonderkommandos waren vaak betrokken bij moordpartijen en deportaties van
Joden.
Veel eenheden van de Sonderkommandos waren ook ingedeeld bij de SS-Einsatzgruppen.

Concentratiekampen

Leden van de SS-Totenkopfverbände in Dachau.
Vanaf 1934 had de SS de leiding over alle concentratiekampen. De SS-Totenkopfverbände,
onder leiding van Theodor Eicke, was verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in
deze kampen. In 1938 kreeg de eenheid ook een militaire tak erbij, namelijk de SSTotenkopfdivision, welke in 1940 bij de Waffen-SS werd gevoegd. Veel leden van de
Totenkopfverbände stapten over naar deze divisie, waardoor de eenheid aanvankelijk veel
ervaren krachten verloor.
Aanvankelijk bestond de Totenkopfverbände uit diverse regimenten, die elk zo waren
opgebouwd, dat ze perfect paste bij het concentratiekamp waar ze dienst deden. De
Totenkopfverbände werd bij het uitbreken van de oorlog flink uitgebreid, dat uiteindelijk ertoe
leidde dat ze voor alle type concentratiekampen gespecialiseerde diensten hadden. In 1944
bestond de Totenkopfverbände uit drie soorten divisies, namelijk:
1. Personeel voor de concentratiekampen in Duitsland en Oostenrijk
2. Personeel voor de concentratiekampen in veroverde landen
3. Personeel voor de vernietigingskampen
In 1942 werden alle bewakers en administratieve medewerkers van de concentratiekampen
om administratieve redenen toegevoegd aan de Waffen-SS. Om de grote administratie van de
concentratiekampen te kunnen overzien, werden de concentratiekampen onder toezicht
geplaatst van de Wirtschafts-Verwaltungshauptamt (WVHA). Oswald Pohl was leider van deze
ambt, terwijl Richard Glücks verantwoordelijk werd gesteld voor de inspectie van de
concentratiekampen.
In 1944, op het moment dat de concentratiekampen volledig in de Waffen-SS waren
geïntegreerd en onder toezicht stonden van de WVHA, werd er een systeem ingevoerd, dat SSleden, die in het concentratiekamp dienst deden, naar het front konden worden gestuurd als
de situatie daarom vroeg. SS'ers die aan het front gewond waren geraakt en tijdelijk niet
konden terugkeren, namen vaak de plaatsen van de vertrokken SS'ers in. Door dit systeem
waren bijna alle leden van de Waffen-SS op de hoogte van het bestaan van de
concentratiekampen, hetgeen de organisatie geheel aansprakelijk maakte voor het plegen van
misdaden tegen de menselijkheid.
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Aan het einde van de oorlog werd de Hulp-SS opgericht, een organisatie die als doel had de
concentratiekampen draaiende te houden. De leden van de Hulp-SS waren geen echte SS'ers,
maar vaak afkomstig uit andere delen van het Duitse leger, de NSDAP en de Volkssturm. De
leden deden voornamelijk werk als kampbewaker of administrateur. Direct na de overgave
van Duitsland werd de organisatie opgeheven. Een grote betekenis heeft deze organisatie
vanwege de late oprichting niet gehad.

Germaansche SS]

Een Nederlands rekruteringsaffiche voor de Waffen-SS
De Germaansche SS was een verzamelnaam voor verschillende paramilitaire groepen, die van
1939 tot 1945 opkwamen in door Duitsland bezette gebieden. De groepen van de
Germaansche SS waren gebaseerd op dezelfde principes als de Allgemeine-SS en hadden als
doel de nationaalsocialistische rassendoctrine en antisemitisme op te leggen. Dit waren dan
ook de voornaamste taken van de organisaties. Daarnaast namen ze vaak lokale politietaken
op zich en ondersteunden ze eenheden van de Gestapo, de SD en andere afdelingen van het
RSHA. In totaal omvatte alle groepen van de Germaansche SS samen ongeveer 80.000 leden.

Nederlandsche SS
Veruit de bekendste Germaansche SS afdeling was de Nederlandsche SS. De leden van de
Nederlandsche SS hielden zich, naast de eerder genoemde taken, voornamelijk bezig met het
opsporen en opsluiten van Joden in diverse kampen, waar ze werden klaargemaakt voor de
deportatie naar de vernietigingskampen.

Algemeene-SS Vlaanderen
De Algemeene-SS Vlaanderen had een vrij beperkte rol tijdens de oorlog. Het belang van de
Algemeene-SS Vlaanderen was geen militair strategisch belang, maar was een van de
manieren waarop Duitsland zijn invloed in België trachtte te vergroten. Doordat Vlaanderen
in het algemeen een grote zelfstandigheid nastreefde, mislukte de poging om de Duitse
invloeden in Vlaanderen te vergroten.

Vrouwen in de SS
Tijdens de oorlog meldden zich ook steeds meer vrouwen aan om als vrijwilliger te gaan werken
bij de SS. Dit zorgde ervoor dat in maart 1942 het SS-Helferinnenkorps werd opgericht. Ze
werden veelal ingezet als assistenten op administratieve afdelingen. Het kwam ook wel eens
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voor dat leden van het SS-Helferinnenkorps werden geplaatst in concentratiekampen, om daar
als bewakers aan de slag te gaan.
Deze vrouwelijke bewakers van concentratiekampen werden Aufseherinnen genoemd. Bijna
alle Aufseherinnen kregen hun opleiding tot kampbewaakster in het vrouwenkamp
Ravensbrück. In 1942 arriveerden de eerste vrouwen in Auschwitz en Majdanek en het jaar
erna werden er steeds meer vrouwen aangetrokken, omdat er een tekort ontstond aan
mannelijke bewakers. Officieel was hun taak de mannelijke bewakers te assisteren om de orde
te bewaren in de concentratiekampen, maar het kwam vaak voor dat ze de gevangenen
afranselden, mishandelen of zelfs vermoordden. Ook hielpen ze mee met de selecties voor de
gaskamers.

Oorlogsmisdaden
Tijdens de oorlog maakte de SS zich, in zowel het westen als het oosten, meerdere keren
schuldig aan het plegen van oorlogsmisdaden.
De bekendste daarvan zijn het bloedbad van Malmedy en dat van Oradour-sur-Glane.
Daarnaast hebben eenheden ervan ook moordpartijen aangericht in onder meer Wereth,
Wormhoudt, Le Paradis, Tulle, Marzabotto, Ardeatine, Ardeatine, Distomo, Sant'Anna di
Stazzema en Ardenne Abbey. De in Oost-Europa aangerichte slachtpartijen zijn minder goed
gedocumenteerd, maar omdat de mensen daar beschouwd werden als Untermenschen,
kwamen oorlogsmisdaden daar vaker voor.
Ook wordt de SS medeverantwoordelijk geacht voor de Holocaust, dat niet wordt gezien als
een oorlogsmisdaad maar als een "misdaad tegen de mensheid".

Na de oorlog
De SS had zich in de oorlog schuldig gemaakt aan diverse misdaden wat ertoe leidde dat na
de oorlog zowel de organisatie zélf, als veel leden ervan berecht werden.

Berechting van de organisatie
Op 10 oktober 1945, tijdens processen van Neurenberg, werd de NSDAP en haar afdelingen,
waaronder ook de SS, verboden en opgeheven. Tijdens het eerste proces, waar zes naziorganisaties en tweeëntwintig belangrijke nazi's werden aangeklaagd, vertegenwoordigde
Ernst Kaltenbrunner, de laatste chef van het RSHA, de SS, SD en de Gestapo. Kaltenbrunner
werd veroordeeld voor het plegen van misdaden tegen de mensheid en het schenden van
oorlogswetten en kreeg hiervoor de doodstraf. Daarnaast werden de SS, SD en Gestapo
formeel bestempeld als criminele organisatie.

Berechting van SS'ers
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Osward Pohl tijdens het proces tegen de SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, waar hij de
leiding voerde.
Na het eerste, grootschalige proces, volgden nog twaalf andere processen, waarin ook diverse
aspecten van de SS aan bod kwamen.
Tijdens een van de processen stonden drieëntwintig SS-artsen terecht. De verdachten werden
tijdens dit proces, beter bekend als het Artsenproces, veroordeeld voor hun betrokkenheid bij
de medische experimenten op mensen, die plaatsvonden in diverse concentratiekampen.
Nauw verbonden aan dit proces was het proces tegen het SS-Rasse und Siedlungshauptamt,
dat onderzoek deed naar de rassenzuivering.
Tijdens het proces tegen de SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, ook wel bekend onder de
naam Pohl-proces, werden de medewerkers en de leider van de organisatie, Oswald Pohl,
veroordeeld
voor
oorlogsmidaden
en
misdaden
tegen
de
mensheid.
De officieren van de Einsatzgruppen werden veroordeeld voor oorlogsmisdaden, misdaden
tegen de menselijkheid en het lid zijn van een verboden organisatie. Tijdens het proces tegen
de Einsatzgruppen werden de meeste officieren ter dood veroordeeld.
Lang niet alle SS'ers werden in deze processen veroordeeld. Adolf Eichmann, verantwoordelijk
voor het uitroeien van de Joden, wist uit Amerikaans gevangenschap te ontsnappen en
verbleef enkele jaren in een bosrijk gebied. Hij vluchtte in 1950 naar Argentinië, waar hij in
1960 werd ontvoerd en naar Israël werd gebracht. In Israël werd hij in een proces alsnog
veroordeeld voor zijn daden en tot de dood veroordeeld.
Adolf Eichmann was de laatste hoge SS'er die werd veroordeeld. In de jaren erna zijn nog veel
SS'ers, meestal in eigen land, veroordeeld. Hoewel de intensieve jacht op SS’ers is gestopt,
hebben er ook de laatste jaren nog processen plaatsgevonden tegen individuele SS’ers.

ODESSA
Odessa, voluit Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, was een netwerk van en voor
nazi-voortvluchtigen, dat na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd opgezet door enkele
SS-officieren.
Odessa zou banden hebben met Argentinië, Egypte, Duitsland, Italië, Zwitserland en het
Vaticaan. De organisatie opereerde vanuit de Argentijse hoofdstad Buenos Aires en hielpen
Eichmann, Mengele en andere SS-misdadigers een nieuwe identiteit en schuilplaats te geven
in Zuid-Amerika of het Midden-Oosten.

Ideologie

De inscriptie luidt: "Meine Ehre heißt Treue"
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De officiële SS-ideologie is terug te vinden in de vormingsbladen van de SS (SS-Leifthelfe) en
het weekblad van de organisatie, Das schwarze Korps. De SS-ideologie is nagenoeg gelijk aan
de nazi-ideologie. In beide ideologieën is onder meer sprake van:
1.
2.
3.
4.

Agressief nationalisme,
Afkeer van Joden en andere minderheden
Blut und Boden
Streven naar een Einheitliche Volksgemeinschaft

Belangrijk in de SS-ideologie was ook de in 1936 opgerichte Lebensborn. De Lebensborn was
een organisatie van kraamklinieken voor ongehuwde vrouwen, indien zij volgens de SSmaatstaven waardevol waren wat hun ras betreft. Volgens de denkbeelden van de SS was het
culturele niveau van een volk hoger, naarmate een groot deel van de bevolking van raszuiver
(arisch) bloed was. Volgens deze ideologie was ook de politieke staat en haar militaire macht
slechts verzekerd door een gestage bevolkingsgroei. Onder de leiding van Himmler werd het
aantal abortussen bij ongehuwde vrouwen teruggedrongen en werden de SS-leden
aangespoord om zo veel mogelijk kinderen te verwekken.
Een andere belangrijke organisatie in de SS-ideologie was de Ahnenerbe. Himmler had deze
organisatie in 1935 opgericht om de (cultuur)historische studie van het Germanendom en de
"Nordische" mens te bevorderen. Daarnaast was het de bedoeling om een basis te leggen voor
een niet-christelijke, volkseigen levenbeschouwing en levenswijze. De meeste studies hadden
betrekking op vragen en theorieën die geleerden als onwetenschappelijk beschouwden.
Na enkele jaren werd het zwaartepunt van het onderzoek in de Ahnenerbe verlegd naar het
natuurwetenschappelijk gebied. De voornaamste taak van de Ahnenerbe sindsdien had, was
om wetenschappelijke bewijzen voor de herkomst en superioriteit van het zogenaamde arische
ras te vinden. Vanaf dat moment werden ook experimenten uitgevoerd op gevangenen in
concentratiekampen.
De SS-ideologie was eigenlijk een mengelmoes van verschillende ideologieën, met het
nationaalsocialisme centraal. Het verbindend element tussen de diverse takken van de SS
was dan ook niet zozeer het gemeenschappelijk denkbeeld, maar de onvoorwaardelijke trouw
aan Hitler en Himmler. Bovendien wilden de SS'ers allemaal bij de elite-eenheid van het Duitse
rijk horen.
De gewone SS'er was een man die als hij bij zijn gezin was zich keurig aan de regels hield en
precies wist wat mocht en wat niet mocht. Echter, wilde de Führer iets gedaan hebben waarbij
normen en waarden moesten worden geschonden, dan volgde de SS'er dat bevel blindelings.
Deze mentaliteit zorgde ervoor dat de SS een organisatie werd met een enorme stootkracht en
doelmatigheid.

Rangen
Sinds 1934 hanteerde de SS een vaste rangorde om zich te onderscheiden van de Wehrmacht,
het Duitse leger. De rangen van de SS waren in het begin gelijk aan de rangen van de SA,
maar kregen uiteindelijk een eigen titel en symbool. Het woord Führer komt veelvuldig voor
en was in overeenstemming met het Führerprinzip (leidersprincipe).

Ahnenpass
Met de Ahnenpass diende elk potentieel lid van de SS zijn afkomst te bewijzen. Leden van de
SS mochten, zeker in de beginjaren, geen enkele voorvader hebben die als niet-arisch werd
beschouwd. Verschillende Ahnenpassen hebben dan ook verwijzingen tot vijf of zes generaties
terug.

39

Door dit document, dat overigens enkel kon verkregen worden na uitvoerige controles, kon
een Duitse man een aanvraag doen tot toetreding van de SS. Vaak waren deze documenten
echter onvolledig ingevuld of incorrect, aan de behoefte van de recruteringsambtenaren. Na
1942 werd dit document niet meer verlangd door een tekort aan vervangingstroepen voor de
SS.

Bekende SS'ers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erich von dem Bach-Zelewski
Georg Bachmayer
Karl Peter Berg
Herbertus Bikker
Paul Blobel
Heinrich Boere
Jan Boogaard
Sander Borgers
Rudolf Brandt
Siert Bruins
Léon Degrelle
Sepp Dietrich
Oskar Dirlewanger

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adolf Eichmann
Klaas Carel Faber
Hermann Fegelein
Franz Fischer
Ferdinand aus der Fünten
Albert Konrad Gemmeker
Amon Göth
Irma Grese
Herbert Hagen
Pieter Schelte Heerema
Walter Heinrich
Reinhard Heydrich
Heinrich Himmler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirk Hoogendam
Rudolf Höss
Ernst Kaltenbrunner
Joseph Kotälla
Joseph Kramer
Eduard Krebsbach
Willy Lages
Josef Mengele
Pieter Menten
Kurt Meyer
Gerard Mooyman
Heinrich Müller
Karl Oberg

•
•
•
•
•

Auke Pattist
Joachim Peiper
Ferdinand Porsche
Ernst Herman van Rappard
Sigmund Rascher
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hanns Albin Rauter
Walter Reder
Walter Schellenberg
Josef Schwammberger
Franz Xaver Schwarz
Otto Skorzeny
Toon Soetebier
Johann Friedrich Stöver
Tony Van Dyck
Karl Wolff

Gebruik van de afkorting SS
Heden ten dage is de afkorting SS nog steeds omstreden en tracht men deze zo veel mogelijk
te vermijden. Nederlandse postcodes en autokentekens met SS komen bijvoorbeeld niet voor
en SS wordt ook niet gebruikt voor de afkorting van organisaties. Om dezelfde reden vermijdt
men ook vaak voornamencombinaties die tot de initialen S.S. leiden. Het Haagse station SS
(Staatsspoor), dat al voor de oorlog bestond, bleef echter tot 1973 bestaan. Chevrolet, een
Amerikaans automerk, geeft sportieve modellen soms wel de afkorting SS mee.

Nederlandsche SS
De Nederlandsche SS werd op 11 september 1940 opgericht. Op 1 november 1942 veranderde
de naam in Germaansche SS in Nederland.

Ontstaan
Het belang van een vestiging van een verlengstuk van Himmlers SS in Nederland berustte op
een viertal overwegingen. Ten eerste wenste de SS, als gevolg van de expansiedrift van
Himmler, in de veroverde landen een belangrijke positie in te nemen. Ten tweede achtte de SS
de oprichting van de Nederlandsche SS van groot belang voor de werving van vrijwilligers voor
de Waffen-SS. De Nederlandsche SS kon niet alleen zelf als reservoir dienen, maar had ook
een belangrijke taak in het creëren van een basis van waaruit de werving in de toekomst
diende plaats te vinden. Ten derde diende de Nederlandsche SS Mussert in de gewenste grootGermaanse richting te duwen. Tot slot had de oprichting van de Nederlandsche SS een
belangrijke propagandistische waarde.
In een ontmoeting op 9 juni 1940 van Anton Mussert, leider van de Nationaal-Socialistische
Beweging (NSB) met Gottlob Berger van het Duitse SS-Amt, werd Mussert op de hoogte
gebracht van een bevel van Hitler waarin opdracht werd gegeven om Nederlanders voor de
divisie 'Wiking' van de Waffen-SS te werven. De Nederlandse vrijwilligers zouden hun eigen
Standarte 'Westland' krijgen. Hoewel Mussert zijn medewerking niet verleende en zijn leden
opriep vooral geen dienst te nemen bij de SS, ging de oprichting door.
In eerste instantie bleef Mussert zijn medewerking weigeren, maar hij deed vervolgens toch
concessies om zijn eigen positie niet in gevaar te brengen. De Duitsers waren zijn halfslachtige
houding namelijk zat en dreigden Meinoud Rost van Tonningen naar voren te schuiven, ten
koste van Mussert. Om zijn positie te redden ging Mussert daarom in september 1940 akkoord
met de oprichting van de Nederlandsche SS, als variant van de Allgemeine SS. Zo werd op 11
september 1940 de Nederlandsche SS door Mussert opgericht, formeel als onderafdeling
(Afdeling XI) van de NSB. Als 'Voorman' werd Henk Feldmeijer benoemd, die zich in de
dagelijkse praktijk echter weinig gelegen liet liggen aan Mussert en diens NSB. Feldmeijer
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zocht in plaats daarvan meer en meer aansluiting bij de Duitse Allgemeine (politieke) SS. In
de lente van 1941 werd een opleidingsschool voor de Nederlandsche SS geopend op het
landgoed Avegoor te Ellecom.
Op 1 november 1942 werd de naam gewijzigd in Germaansche SS in Nederland. Deze
naamsverandering benadrukte dat niet langer het Nederlandse aspect van het grootste
gewicht was, maar het 'Germaanse'. Zij telde in totaal circa 7000 leden en was in de eerste
plaats een politieke formatie en daarnaast tevens een reservoir voor de Waffen-SS. De
Nederlandse SS'ers waren gekleed in een zwart uniform, dat was afgeleid van de Duitse SS.
Aan het eind van 1944 bestond de Germaansche SS in Nederland slechts nog op papier
vanwege het voor de Duitsers en hun aanhangers kerend getij der oorlogsomstandigheden.

Selectie
Aangezien de Nederlandsche SS een elitekorps behoorde te zijn, kon niet iedereen lid worden.
Er vonden selecties plaats op basis van ras, levenshouding, persoonlijkheid en lichamelijke
conditie. Om voorlopig lid te worden van de Nederlandsche SS moest de kandidaat voldoen
aan de volgende voorwaarden:
1. Arische afstamming vanaf 1800 (voor officieren: 1750), die uiteindelijk moet worden
aangetoond. De kandidaat moet op erewoord verklaren dat hem van niet-arische
afstamming niets bekend is.
2. Geen oneervolle strafrechtelijke vonnissen.
3. Minstens 1,72 m lichaamslengte.
4. Lichamelijk gezond, aangetoond na onderzoek.
5. Leeftijd tussen 18-30 jaar. Uitzondering voor beproefde nationaalsocialisten van voor
9 mei 1940.
6. Belofte van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan alle meerderen.
Hierna volgde voor de toekomstige SS-Maat (de laagste rang, een vertaling van het Duitse 'SSMann') nog een serie keuringen en onderzoeken op fysiek en genealogisch terrein. Pas nadat
deze met succes waren afgerond, werd de kandidaat officieel SS-man.

Organisatie

Verdeling van Nederland in vijf Standaarden
De Nederlandsche SS was verdeeld in vijf territoriale standaarden:
1. Standaard I (Friesland, Groningen en Drenthe) hoofdkwartier te Groningen
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2.
3.
4.
5.

Standaard
Standaard
Standaard
Standaard

II (Overijssel en Gelderland) hoofdkwartier te Arnhem
III (Noord-Holland en Utrecht) hoofdkwartier te Amsterdam
IV (Zuid-Holland en Zeeland) hoofdkwartier te Den Haag
V (Noord-Brabant en Limburg) hoofdkwartier te Eindhoven.

Verder was er nog een aparte, van deze indeling losstaande politie-standaard.
De verschillende standaarden waren weer onderverdeeld in groepen (4 man), troepen (40 man
+ leider), stormen (123 man + commandant + plaatsvervanger) en 3 stormbannen (500 man
+ stormbanstaf). Deze indeling bestond echter slechts op papier. In de praktijk bestonden de
standaarden uit een aantal stormen, die bovendien nog eens matig bemand waren. Gemiddeld
telden de standaarden slechts honderddertig manschappen. Een belangrijke reden voor dit
lage aantal was de voortdurende doorstroming naar de Waffen-SS.
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Het Duitse Rijk en Twente
Ik stapte laatst op de trein, toen mijn oog viel op een grote poster: ‘Vroeger vertrok hier de
trein naar Auschwitz’. Echt waar, dacht ik. Vanaf Schiphol? Het ging natuurlijk om de
gedachte achter de poster. De NS wilde op deze manier zijn excuses aanbieden voor de
betrokkenheid bij de jodentransporten van zestig jaar geleden. Vroeger las ik in de krant over
oorlogen en die waren zover weg dat ik het eigenlijk niet begreep. Maar ik weet nu wat het is.
Mannen die mannen doden. Mannen die zich als beesten gedragen, beesten worden.
Platgebrande dorpen, boerderijen en velden. Honger, ziekte en dood, zowel voor onschuldigen
als schuldigen. Wat maakt de Tweede Wereldoorlog beter dan de Tachtigjarige oorlog?
Waardoor is het wel een nette oorlog?
Er is niets wat deze oorlog beter of netter maakt. Het zal de overwonnenen wel binden en
uiteindelijk zullen de onderdrukten Hitler net zo volgen als het eigen volk nu doet. Ze kunnen
toch niet anders als de Hakenkruisbanier boven Nederland wappert. Alleen het nieuws van
de zege zou oorlogen in Rusland en Azië in het voordeel van de dictator kunnen beëindigen.
Eén mens kan een einde maken aan een oorlog. Met een klap zal hij zich zo sterk hebben
gemaakt wat aantallen mannen en wapens betreft, dat alleen een verbond tussen alle
overblijvende landen van hier tot aan Zuid Afrika hem kan verslaan.
Het gerucht gaat dat de nazi’s streven naar vereniging van alle Germanen. Op zoek naar de
geest van de magie, zegt men. Die geruchten zijn soms heel wild. Misschien is het een wind
in een mand. Volgens datzelfde gerucht zoeken de nazi’s ook naar Joden. Ik heb het verder
van niemand gehoord. Het zijn maar geruchten, stro in de wind, niks meer. Een rookwolkje
dat snel verdwijnt.

Aan de hele wereld:
Ik verklaar dat de aarde hol is en van binnen bewoonbaar. Dat hij een zeker aantal vaste,
concentrische sferen bevat, zodat de ene in de andere zit, en dat er bij de twee polen een
opening zit met een omvang van twaalf à zestien graden.
10 april 1818
Cleves Symmes, Kapitein der infanterie.
Het nationaal-socialisme verbood het bestaan van geheime genootschappen omdat zijzelf een
geheim genootschap was, met haar eigen grootmeester, racistische gnosis (openbaring), riten
en inwijdingen. De lijnen die de graal, de Tempeliers en de Katharen met elkaar verbinden
zijn wetenschappelijk bestudeerd door de bekwame Duitse officier Otto Rahn, een
Obersturmbahnführer van de SS, die zijn leven heeft gewijd aan een gedisciplineerd
onderzoek naar het Europese en het Arische karakter van de graal. Rahn laat ons de lijn zien
die het Gulden Vlies van de Argonauten en de graal verbindt. Het Gulden Vlies was de grootste
ridderorde uit de geschiedenis en de Argonauten zijn vijftig Grieken die volgens de sage onder
leiding van Jason naar Colchis voeren om het Gulden Vlies te halen. Kortom, het is
overduidelijk dat er een relatie bestaat tussen de mystieke graal uit de legende, de steen der
wijzen (lapis) en die immense krachtbron waar de getrouwen van Hitler het, aan de vooravond
van de oorlog, op gemunt hadden.
In één versie van de legende zien de Argonauten een schaal, boven de Berg van de Wereld met
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de Boom van het Licht zweven. De Argonauten vinden het Gulden Vlies en hun schip komt
door tovenarij midden in de melkweg terecht. En wel in het noordelijk halfrond waar het
heerst tezamen met het Kruis, de Driehoek en het Altaar; en waar het de lichtnatuur van de
eeuwige God bevestigd. De driehoek symboliseert de goddelijke drie-eenheid, het kruis het
goddelijk liefdesoffer en het altaar is de Tafel van het Avondmaal waarop de Kelk van de
Wedergeboorte stond. De Keltische en Arische herkomst van deze symbolen is onweerlegbaar.
De Tempeliersgeest is geïnspireerd door de Kelten, met name de druïden. Het was de geest
van het noordse arianisme die de traditie associeert met het eiland Avalon, de zetel van de
waarlijke beschaving van de Hyperboreëers. Hyperion, de zonnegod is volgens een Griekse
mythe de zoon van Uranus en vader van Helios, die zelf ook Hyperion genoemd wordt.
Het nazisme was het moment waarop de geest van de magie de teugels van de materiele
vooruitgang in handen heeft genomen. Lenin heeft gezegd dat het communisme de optelsom
was van socialisme en elektriciteit. In zekere zin is het nationaal-socialisme de optelsom van
het Guénonisme en de pantserdivisies. Het is bewezen dat de grondleggers van het nazisme
banden hadden met de Duitse neo (nieuw)-Tempeliers. In het jaar 1912 ontstaat er een
Germanenorde die een ariosofie voorstaat, ofwel een filosofie van de Arische superioriteit. In
het jaar 1918 sticht baron Von Sebottendorf een aanverwante beweging: het Thule
Gesellschaft, een geheim genootschap en een zoveelste variant op die van de tempeliers maar
met een sterk racistische, pangermanistische (het streven naar vereniging van alle Germanen)
en neo-arische inslag. En in het jaar 1933 zal Von Sebottendorf schrijven dat hij gezaaid heeft
wat Hitler daarna heeft opgekweekt. Overigens doemt in de kringen van het Thule Gesellschaft
het hakenkruis op. En wie maakt van begin af aan deel uit van het Thule Gesellschaft? Rudolf
Hess, de duivelse raadsheer van Hitler! Dan duiken de namen van Rosenberg en Hitler op in
de kringen van het Thule Gesellschaft. Hess overigens heeft zich in zijn gevangenis in
Spandau steeds bezig gehouden met esotorische (kennis voor ingewijden) wetenschappen.
Von Sebottendorf schrijft in het jaar 1914 een pamflet over alchemie en merkt op dat de eerste
experimenten met atoomsplitsingen de waarheden van het Grote Werk aantonen. En hij
schrijft een boek over de Rozenkruisers. Bovendien zal hij aan het hoofd staan van een
astrologisch tijdschrift, de Astrologische Rundschau. Trevor-Roper heeft geschreven dat de
hele nazi-top, Hitler voorop, geen stap verzette voordat ze hun horoscoop hadden laten
trekken. In het jaar 1943 schijnen ze helderzienden geraadpleegd te hebben om erachter te
komen waar Mussolini gevangen werd gehouden. Kortom, de hele nazi-top is verbonden met
het Duitse neo-occultisme. In wezen valt vanuit dit gezichtspunt ook Hitlers kracht als
volksmenner te verklaren. Fysiek gesproken was hij een misbaksel, hij had een schelle stem,
hoe bracht hij de mensen daarmee het hoofd op hol? Hij moet mediamieke gaven gehad
hebben. Waarschijnlijk is hij geïnstrueerd door Hess en kon hij in contact treden met de
ondergrondse stromen. Ook hij was een plug, een biologische menhir. Een tijdlang is hem dat
goed afgegaan, toen raakten zijn batterijen op.
De waarlijke, enige obsessie van Hitler waren de onderaardse stromen. Hitler hing de theorie
van de holle wereld aan: de Hohlweltlehre. De aarde is hol, wij wonen er niet op, op de
buitenste, bolle korst maar binnenin, op de holle binnenkant. Dat waarvan wij denken dat de
hemel is, is een gasmassa met helder verlichte gebieden, gas dat het binnenste van de globe
vult. De hemel is niet oneindig maar omschreven. De zon die al bestaat is niet groter dan hij
lijkt. Dat leerden de Grieken al. Dat idee is in het begin van de negentiende eeuw in Amerika
al door Symmes naar voren gebracht. Daarna is het aan het einde van de eeuw overgenomen
door een andere Amerikaan, Teed, die zich baseert op alchemistische experimenten en op de
lezing van Jesaja. En na de Eerste Wereldoorlog wordt de theorie uitgewerkt door een Duitser:
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de stichter van de beweging van de Hohlweltlehre. Hitler en de zijnen vinden dat de theorie
van de holle aarde precies aansluit bij hun principes. Er wordt zelfs beweerd dat ze de V1 een
aantal keren foutief richten omdat ze de baan ervan berekenen op grond van de hypothese
van een hol en niet van een bol oppervlak. Hitler is er inmiddels van overtuigd geraakt dat
hijzelf de Koning van de Wereld is. En dat zijn generale staf de Onbekende Leiders zijn. En
waar woont de Koning van de Wereld? Onder de aarde, niet erop. En op grond van die
hypothese besluit Hitler de volgorde van de onderzoeken van de laatste kaart helemaal om te
draaien. De berekeningen moeten opnieuw gedaan worden en de groepen moeten een nieuwe
samenstelling krijgen. Denk maar aan de logica van Hitlers veroveringen. Eerst Dantzig, om
de traditionele plekken van de Duitse groep aan zich te onderwerpen. Daarna verovert hij
Parijs en heeft daarmee de Eiffeltoren in zijn macht. Daarna verzekert hij zich van de
neutraliteit en in feite de medeplichtigheid van de Portugese groep. Vierde doel… dat is
duidelijk: Engeland. We weten dat dat niet gemakkelijk ging. In de tussentijd tracht hij met
de Afrikaanse campagnes Palestina te bereiken maar ook daar slaagt hij niet in. Dus
concentreert hij zich op de onderwerping van de Paulicaanse gebieden door de Balkan en
Rusland binnen te vallen. Als hij meent vierzesde van het Plan in handen te hebben, stuurt
hij Hess op een geheime missie naar Engeland om een alliantie voor te stellen. Aangezien de
volgelingen van Bacon niet meewerken, krijgt hij een idee. Het kan niet anders of het
belangrijkste deel van het geheim is in handen van de eeuwige vijand, de joden. En de joden
hoeven niet noodzakelijkerwijs in Jeruzalem te worden gezocht, waar er nog maar weinig over
zijn. Het fragment van de boodschap van de Jeruzalemmergroep bevindt zich helemaal niet
in Palestina maar in handen van een groep in de diaspora (verstrooiing, het niet samenwonen
met geloofsgenoten, onder andere volken verspreide joden). En dat is de verklaring voor de
holocaust. Wat opvalt aan de genocide van de joden is de omslachtigheid van de werkwijze.
Eerst worden ze in kampen gestopt om te worden uitgehongerd, daarna worden ze uitgekleed,
daarna de douche, daarna de nauwgezette bewaring van bergen kadavers, en de archivering
van kleren, de inventarisatie van de persoonlijke bezittingen. Als het er alleen om ging om te
doden was het geen rationele werkwijze. Het wordt pas rationeel als er naar iets gezocht wordt,
naar een boodschap die één van de miljoenen mensen bij zich hield. In de plooien van zijn
pak, getatoeëerd op zijn huid. Alleen het Plan verklaart de onverklaarbare bureaucratie van
de genocide. Hitler zoekt op de joden naar de aanwijzing, het idee dat hem in staat stelt het
precieze punt te bepalen waarop de onderaardse stromen elkaar snijden. Want op dat punt
vallen ze samen met de hemelse stromen, waardoor de theorie van de holle aarde als het ware
de eeuwenoude hermetische intuïtie bevestigt: dat wat onder is, is gelijk aan wat boven is.
Het grondplan van de hemellichamen is niets anders dan het geheime grondplan van de
onderaardse gangen onder Agartha. Er is geen verschil meer tussen hemel en hel, en de graal:
de lapis exillis is de lapis ex coeli in die zin dat het de steen der wijzen is die ontstaat als
omhulsel, grens, limiet. En als Hitler eenmaal weet waar dat punt is, in het holle centrum
van de aarde dat het volmaakte centrum van de hemel is, dan zal hij de baas zijn over de
wereld waar hij krachtens zijn ras Koning van is. En Seyss-Inquart had in de Haagse
ridderzaal de Nederlandse landvoogdij al op zich genomen.
In het jaar 1933 had Hindenburg zojuist Hitler tot rijkskanselier benoemd. De oude president
was nog wel aan het bewind maar aan Mussolini zag men hoe snel fascistische krachten de
wettige gezagsdragers op zij weten te schuiven. Hindenburg zou hetzelfde lot treffen en Hitler
zou spoedig zijn dictatuur vestigen. De sombere verwachtingen werden al spoedig bewaarheid.
In Duitsland kwamen de schikkingen en herschikkingen die Hitler onbeperkte macht gaven.
Duitsland onttrok zich aan de internationale gemeenschap. Dolfuss, minister-president van
een met Duitsland bevriend land, werd door de Oostenrijkse nationaal-socialisten

46

afschuwelijk vermoord. Het bericht van deze misdaad was de bevestiging dat van Hitler weinig
goeds te verwachten was en dat hij voor geen enkel middel dat zijn politiek diende, zou
terugschrikken. In de lente van het jaar 1938, toen Hitler Oostenrijk overmeesterde, was het
antwoord volkomen duidelijk. De Duitse politiek zou voor Europa catastrofale gevolgen
hebben. Nog maar nauwelijks was Oostenrijk in Duitse handen of Hitler ging onrust stoken
in Tsjecho-Slowakije. Het gebied waar de Sudetenduitsers wonen diende overgedragen te
worden aan Duitsland. Deze eis veroorzaakte grote deining en spanning in Europa. Een oorlog
leek haast onvermijdelijk. Maar het liep deze keer nog met een sisser af. Een conferentie
tussen de staatslieden van Engeland, Frankrijk, Italië en Duitsland te München wendde het
gevaar af; evenwel slechts voor korte tijd. Het voorspel van de verraderlijke aanval op ons land
was begonnen. In het voorjaar van 1939 overviel Hitler Bohemen en Moravië, om vervolgens
de inlijving van Dantzig af te dwingen en Polen eisen voor te leggen. Gesteund door Engelse
en Franse garanties liet Polen een krachtig nee horen. Op 31 augustus 1939 kwam het bericht
dat Hitlers overval op Polen aanstaande was. Deze zou de volgende dag plaatsvinden en twee
dagen later gevolgd worden door de oorlogsverklaringen van Engeland en Frankrijk aan
Duitsland. Het was eerst in die dagen dat in Nederland voor iedereen de ogen open gingen
voor het dreigende gevaar. Tot die tijd hadden velen rustig geslapen vanwege de neutraliteit.
Het was een valse gerustheid die helaas ook menig gezagsdrager in de greep had. Hitler had
een boek geschreven en het was belangrijk daar kennis van te nemen! De berichten waren
het tegendeel van geruststellend. Daarbij namen de minder aangename voorvallen in ons
land, veroorzaakt door de nazi’s of hun handlangers, de N.S.B.-ers, grotere afmetingen aan
en werd hun toon steeds aanmatigender. In België, dat eveneens als Nederland bedreigd werd,
leefde dat najaar nog een zwakke hoop het onheil te kunnen afwenden. Leopold kwam over
met Spaak, zijn minister van Buitenlandse Zaken, teneinde met koningin Wilhelmina en Van
Kleffens (Buitenlandse Zaken) van gedachten te wisselen over de mogelijkheid van het
gezamenlijk ondernemen van een laatste bemiddelingspoging. Deze was echter zonder succes.
De goede bedoelingen wekten eerder wrevel op bij onze latere bondgenoten. Te midden van al
deze drukte kwam ineens het bericht dat het Finse volk aangevallen was door de Russen.
Toen kwam die lange strenge winter die het water deed bevriezen, waarover de vijand maar al
te gemakkelijk ons land zou kunnen bereiken. In april kwamen de berichten over de
overrompeling van Denemarken en de aanval op Noorwegen. De bezwaren die de verovering
van dat land met zijn machtige bergketens, doorsneden door diep het land ingaande fjorden,
met zich meebracht bleken niet bestand tegen het geweld en binnen een ondenkbaar korte
tijd had Hitler het noordelijk gebied van dit langgerekte land in zijn greep. Daarna wezen alle
berichten op een inval in ons land binnen enkele dagen. De koningin werd dringend verzocht
de nacht van 9 op 10 mei met haar familie en personeel in de schuilkelder door te brengen.
Om vier uur de volgende morgen had de vijand onze grenzen overschreden. Enkele uren na
de inval werd gemeld dat het bewakingsdetachement van de koningin een vijandig vliegtuig
had neergeschoten, dat in het Haagse Bos was neergestort. Die morgen daalden Duitse
parachutisten in grote getale boven ons land. Bij het vertrek van prinses Juliana met haar
kinderen per schip uit IJmuiden had een vijandelijk vliegtuig geprobeerd een bom te werpen
op de jager, en dat deze vlak naast het schip in het water was terecht gekomen. Intussen
luidden de berichten van het hoofdkwartier dat de strijd voor onze troepen zwaar was zowel
in de lucht als te land omdat zij tegenover een overmacht van tanks en vliegtuigen stonden.
Nederland bezat weinig tanks, terwijl de luchtmacht veel te zwak was om lang weerstand te
bieden. Met instemming van de opperbevelhebber belde koningin Wilhelmina ’s nachts de
koning van Groot-Brittannië en vroeg hem om bijstand. Wel hadden de Engelsen enige
versterkingen gezonden maar deze waren slechts een druppel op een gloeiende plaat. In de
vroege ochtend van de dertiende gaf de opperbevelhebber de koningin de raad om Den Haag
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te verlaten. Binnen enkele uren zou een vijandelijke tankcolonne Rotterdam hebben bereikt
en hij kon niet voor de verdere ontwikkelingen van de toestand instaan. Hij stelde de koningin
voor naar Vlissingen of Zeeuws-Vlaanderen te gaan, waar de militaire situatie er wat gunstiger
uitzag. De koningin verliet die ochtend Den Haag per auto, voorafgegaan door een auto met
politietroepen. De op dat tijdstip dienstdoende adjudanten en de ordonnansofficier gingen
mee en verder als gezelschap juffouw Van Rijn van Alkemade. Voorts vergezelden haar de
vice-president van de Raad van State, de minister van staat jonkheer Beelaerts van Blokland
en de directeur van het kabinet, jonkheer Van Tets. Van ’t Sant, die was belast met de zorg
voor de veiligheid van de koningin, na het vertrek van de chef van de veiligheidsdienst met
prinses Juliana en de kinderen, werd eveneens verzocht mee te gaan. Het eerste doel was
Hoek van Holland. In het Westland waren echter volgens de berichten nog niet alle
parachutisten opgeruimd. Gemeld was dat zij veelal vermomd waren in de kledij van de
bevolking en vaak klonk dan ook vanuit de politieauto het bevel: ‘handen omhoog’. Bij het
niet spoedig daaraan voldoen werd vanuit de politieauto een enkele maal een schot gelost.
Toen het gezelschap aankwam in Hoek van Holland vielen er enkele bommen. Men trof een
Engelse jager aan die voor vertrek gereed lag. Echter moest er eerst een loods worden gezocht
die hen door de mijnenvelden moest brengen. Binnen korte tijd werd een overste van de
marine-reserve gevonden, die alleszins op de hoogte was van de situatie. Zijn naam was
Logger en hij kwam uit Rotterdam. De koningin en de haren gingen aan boord, waarop de
jager onmiddellijk vertrok. Met het gezelschap reisden enige officieren, die door het
departement van oorlog waren aangewezen om naar Engeland te gaan. Als doel was Vlissingen
of Breskens opgegeven. Met de Engelse commandant werd overlegd hoe contact kon worden
opgenomen met de bevelsvoerende schout-bij-nacht in Zeeland. De Engelse commandant
deelde echter mee, dat hij geen contact met de wal mocht opnemen. Daarmee viel het plan
naar Vlissingen of Zeeuws-Vlaanderen te gaan in duigen. De jager was in volle zee, terug
konden ze niet. Na overleg – in zwemvesten – werd besloten naar Engeland over te steken. Dit
liet de instructie van de commandant van de jager wel toe. In Engeland hoopte de koningin
weer contact met Nederland te krijgen en daar kon ze dan beoordelen wanneer ze naar het
moederland kon terugkeren en naar welke plaats. Hoe anders is het met de krijgskansen
gelopen dan was voorgesteld. Teruggaan naar Nederland werd onmogelijk. Spoedig
capituleerde generaal Winkelman, die hiertoe gemachtigd was als verdere strijd
bloedvergieten betekende. De Britse autoriteiten hadden in Harwich een trein klaarstaan om
het gezelschap naar Londen te brengen. Aan het station wachtte de koning George met de
hevig ontstelde Juliana en Bernhard die er niets van begrepen, dat hun moeder hen zo spoedig
had moeten volgen. De koning nodigde onze koningin uit zijn gast te zijn op Buckingham
Palace. Prins Bernhard, door de Nederlanders Benno genoemd, keerde onmiddellijk naar het
toneel van de strijd in Nederland terug en trok vervolgens naar Frankrijk. Enige dagen later
kwam de ontmoeting met Haakon en Olav van Noorwegen. Noorwegen moest, net als
Nederland, de strijd op eigen bodem opgeven en zette die voort aan de zijde van de
geallieerden. Zodra Hitlers verraderlijke overval was begonnen, hadden Van Kleffens
(buitenlandse zaken) en Welter (koloniën) zich naar Engeland begeven, teneinde contact op te
nemen met onze bondgenoten. De koningin trof hen bij haar aankomst in Londen. De overige
ministers volgden haar de volgende dag. Na haar aankomst in Londen verscheen hun
proclamatie:
Nadat volstrekt zeker was geworden, dat wij en onze ministers in Nederland niet langer vrijelijk
konden voortgaan met de uitoefening van het staatsgezag, moest het harde, maar noodzakelijke
besluit worden genomen de zetel der regering te verplaatsen naar het buitenland, voor zolang
als onvermijdelijk is en met de bedoeling ons terstond weer in Nederland te vestigen, zodra
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zulks maar enigszins kan. De regering bevindt zich thans in Engeland. Zij wenst een
regeringscapitulatie te voorkomen. Daarbij blijft het Nederlandse grondgebied dat in
Nederlandse handen blijft, in Europa zowel als in Oost- en West-Indië, één soevereine staat,
die zijn stem als volwaardig lid der Statengemeenschap en in het bijzonder in de
beraadslagingen van de gezamenlijke bondgenoten zal blijven laten horen en tot zijn recht zal
weten te brengen. De militaire overheid en in hoogste ressort de opperbevelhebber van land- en
zeemacht, beoordeelt thans, welke maatregelen er in militair opzicht nodig en verantwoord zijn.
Daar waar de overweldiger heerst, moeten de plaatselijke burgerlijke overheden alles blijven
doen, wat in het belang der bevolking nuttig kan zijn en in de eerste plaats medewerken tot het
bewaren van orde en rust. Ons hart gaat uit naar onze landgenoten in het moederland, die
harde tijden zullen doormaken. Maar Nederland zal zijn gehele grondgebied eenmaal met Gods
hulp overwinnen. Herinnert u rampen uit vroeger eeuwen, waaruit Nederland is herrezen. Doet
allen, wat u mogelijk is in ’s lands welbegrepen belang. Wij doen het onze. Leve het vaderland!
Minister van justitie Gerbrandy is van oordeel dat de regering daar moet zijn waar het
staatshoofd is. De ministers zijn het daarmee eens en spreken af dat hun vrouwen en
kinderen achter zullen blijven. Ze dienen het lot te delen met de bezette Nederlanders. Het
vertrek van de koningin kwam bij velen hard aan, toen nog niet begrijpend dat het de beste
keuze was. In Elsen komen op één na alle gemobiliseerde militairen terug, de één wat sneller
dan de ander. Alleen Hendrikus Olijdam uit Elsen mocht de thuiskomst niet meemaken. Hij
sneuvelde op 31 jarige leeftijd in de omgeving van Doesburg en liet een vrouw en drie jonge
kinderen achter. Een van de maatregelen was de invoering van het persoonsbewijs. Eind 1940
en begin 1941 moest iedere Nederlander naar de fotograaf om een pasfoto te laten maken.
Iedere Nederlander van vijftien jaar en ouder moest voortaan een persoonsbewijs bij zich
hebben. Behalve een pasfoto moest er ook een vingerafdruk worden afgedrukt. Door de
invoering van het persoonsbewijs beschikte de bezetter over alle gegevens van de houder van
dat persoonsbewijs. Daardoor werd de vrijheid van de burger danig beknot. Naarmate de
bezettingstijd duurde werden de touwtjes steeds strakker aangetrokken. Naast het
distributiekantoor voor veevoer in Elsen was het Plaatselijk Bureau met aan het hoofd de
Plaatselijke Bureauhouder. Omdat er al heel snel na de bezetting een leveringsplicht van
granen, aardappelen, vee en vlees werd ingevoerd, vond de uitvoering van de daarop
betrekking hebbende regels plaats door het Plaatselijk Bureau. Zo moesten de boeren opgeven
wanneer zij gingen dorsen. Als er gedorst werd was daar de hele dag een opzichter bij
aanwezig. Deze controleerde hoe groot de opbrengst van het gedorste graan was. De zakken
graan werden gewogen en verzegeld en moesten vervolgens tegen betaling worden afgeleverd.
Voor het eigen gebruik werd een kleine hoeveelheid toegewezen. Ook aardappelen moesten
worden afgeleverd. Vanuit Elsen werden de aardappelen naar het spoorwegstation in Rijssen
gebracht. Waren er voor de oorlog nog grote overschotten in de landbouw, dit beeld veranderde
al heel snel en het duurde niet eens zo lang of er trad in de bezettingsjaren een schaarste op
aan landbouwproducten. Naarmate de bezetting voortduurde nam de schaarste toe. Dat had
echter tot gevolg dat men er in de landbouwsector van profiteerde. Door vrijwel alle boeren
werd wel een deel van het graan, de aardappelen en de melk aan de leveringsplicht
onttrokken. Ook werd er wel eens illegaal een varken of een koe geslacht. Die producten
werden illegaal verkocht en dat gebeurde voor een aanvaardbare prijs. Aanvankelijk kwamen
de mensen uit de omgeving, zoals Rijssen, Goor en Enter naar Elsen om melk, rogge en
aardappelen. Na verloop van tijd wisten verschillende bewoners uit de grote Twentse steden
Elsen en Elsenerbroek ook te vinden. In het laatste bezettingsjaar kwam het vaak voor dat
men uit Amsterdam kwam om voedsel te kopen in Elsen. Omdat het openbaar vervoer te
gevaarlijk was en nagenoeg stil lag, kwamen de mensen uit het westen per fiets. Dat hield in
dat ze ook ergens onderdak moesten hebben. In de meeste gevallen werd een verzoek om
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onderdak niet afgewezen, er was altijd wel een plaatsje om te overnachten. In Elsen bij
molenaar Hartgerink kon men het illegale zaad tegen een kleine vergoeding laten malen en bij
bakker Jansen werd er brood van gebakken. Ook moest men zich melden voor de
tewerkstelling bij verdedigingswerken langs de IJssel. En wanneer er zich goedschiks geen
mensen voor melden, dan liep dat meestal uit op een razzia. Wie zich niet meldde en geen
ausweiss had wegens persoonlijke onmisbaarheid, moest wel onderduiken. De onderduikers
hielpen de boer als compensatie voor kost en inwoning met de boerenwerkzaamheden. In het
laatste bezettingsjaar kwamen er onderduikers uit Limburg in Elsen. De bewoners waren
verplicht die evacues op te nemen. Nog lang na de bezetting hebben de mensen uit Elsen
contact gehouden met de onderduikers.
Steeds ongunstiger werden de berichten omtrent de strijd in België en Frankrijk. Koning
Leopold had met zijn leger gecapituleerd, de terugtocht van de Britten over het Kanaal was
begonnen, de val van Parijs was een kwestie van dagen. Wat was Hitler nu van plan? Zou hij
verder doorstoten in Frankrijk om dit land geheel te onderwerpen, dan wel na zijn
overwinningen op het vasteland zich op het Verenigd Koninkrijk werpen, met lucht- en
zeestrijdkrachten daar te landen? Hij deed het eerste en verloor daardoor de oorlog.
Indrukwekkende voorbereidingen werden getroffen om een mogelijke aanval op Britse bodem
te keren. En na enige tijd was men hiermee al zo ver gevorderd dat Hitler geen kansen meer
had. Later hebben de bondgenoten volbracht wat Hitler niet heeft aangedurfd: een
grootscheepse landing. Juist langs die weg kwamen zij uiteindelijk als overwinnaars uit de
strijd en wij met hen. In dezelfde nacht, dat de Duitse troepen de Nederlandse grenzen
overschreden, trokken zij ook België en Luxemburg binnen. De groothertogin en haar gezin
konden hun land nog juist verlaten, waardoor de Luxemburgse regering buiten haar
grondgebied het bewind kon voortzetten; ook zij kwam naar Londen. Door het besluit haar
neutrale standpunt te verlaten en combattant (militair die aan de eigenlijke strijd deelneemt)
te worden, hebben de groothertogin en haar regering hun volk een onschatbare dienst
bewezen. Toen alle hoop op onmiddellijke terugkeer vervlogen was, moest een oplossing
gezocht worden voor de huisvesting van onze regeringsinstanties en van de koningin. Prins
Bernhard en koningin Wilhelmina betrokken een huis op Eaton Square, een groot donker
Londens huis waar plaats was voor de meegekomen hofhouding. Weldra bekroop haar een
sterk verlangen naar een woning buiten. Ze zocht en vond een optrekje met een tuintje in
Roehampton, een gehucht grenzen aan het Richmond Park (Richmond grenst aan Londen).
Het huis was net groot genoeg wanneer prins Bernhard Wilhelmina kwam opzoeken. Voor
meer personen dan Bernhard, de koningin en haar begeleider was geen plaats. Daar
ontmoette koningin Wilhelmina de eerste Engelandvaarders, daar hoorde ze de eerste
uitzending van Radio Oranje. De Engelse regering had beschikking gegeven over zendtijd.
Daar kwamen de eerste brieven van prinses Juliana.
In het jaar 1933 was Hitler aan de macht gekomen en werd Duitsland een dictatuur. Tot zijn
eerste successen kan gerekend worden dat in het jaar 1935 het Saargebied weer Duits werd.
Tijdens een redevoering in het jaar 1938 merkte Hitler op dat er geen territoriale vraagstukken
meer bestonden wanneer het Sudetenvraagstuk was opgelost. Een half jaar later trok hij
Tsjechië binnen en in 1938 richtte hij zijn aandacht op Oostenrijk. De regering van Oostenrijk
sloot zich bij hem aan, de zogenaamde ‘Anschluss’. Op 1 september 1939 vielen de Duitse
troepen Polen binnen. Deze troepen rukten snel op naar het oosten. Ze werden echter
tegengehouden door de Russen die het oostelijk deel van Polen bezetten. Engeland stuurde
een aantal militaire divisies naar Noord-Frankrijk waar ze zich met de Fransen opstelden
achter de Maginot Linie. De internationale spanning steeg en op 10 april 1939 achtte de
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Nederlandse regering de tijd aangebroken om over te gaan tot de grensmobilisatie ofwel de
voormobilisatie. Op 29 augustus 1939 wordt bevel gegeven tot de volledige mobilisatie. Bij de
grensovergangen met Duitsland werden de wegen geblokkeerd. Het vliegveld Twente werd
omgeploegd zodat er geen vijandige vliegtuigen konden landen. Bij de bruggen over het
Twentekanaal in Twente werden posities ingenomen door de Nederlandse militairen, evenals
bij de bruggen over de zijtak van het Twentekanaal, het Twente-Rijnkanaal en bij de bruggen
over de Regge. Bij de bruggen werd een springstoflading aangebracht om ze zonodig op te
kunnen blazen. Ook bij ’n Krommendam aan de Enterweg waren militairen gelegerd die veelal
afkomstig waren uit Noord-Holland. Voor degenen die elke dag de brug over de Regge tussen
Enter en Goor passeerden waren de soldaten een vertrouwd beeld geworden. In april 1940
bezette Hitler Denemarken en Noorwegen. De inval in die landen leidde ertoe dat ook in
Nederland de spanning toenam. De militaire verloven werden ingetrokken en de bezorgdheid
over de toekomst nam met de dag toe. In de nacht van 9 op 10 mei 1940 trokken de Duitse
troepen de Nederlandse grens over en de oorlog was een feit geworden. De bewoners van
Elsenerbroek werden die nacht opgeschrikt door een hevige knal, die ook in Elsen en Enter
nog duidelijk te horen was. De brug over de Regge in de weg van Goor naar Enter was
opgeblazen. De soldaten die daar gelegerd waren hadden hun taak volbracht en trokken zich
terug. Van sommigen heeft men bij ’n Krommendam nooit meer iets vernomen, men anderen
had men nog lang contact.
In navolging van het Engelse voorbeeld werd door de regering in ballingschap een vrouwelijk
hulpcorps opgericht en later Marva genoemd, waaraan niet alleen Nederlandse vrouwen en
meisjes deelnamen maar waarvoor ook uit Suriname en de Nederlandse Antillen zich
deelneemsters aanmeldden om in Londen opgeleid te worden. Het Vrouwelijke Hulp Corps
werd ook opgeleid voor die taken die te verrichten zouden zijn bij de terugkeer over onze
grenzen van hen die door de vijand waren meegevoerd. De koningin volgde één van deze
cursussen en nam deel aan een excursie die de klas maakte om te zien hoe het geleerde moest
worden toegepast. Ze wisten toen nog niet dat in Nederland uitgebreide voorbereidingen waren
getroffen voor deze arbeid, waardoor de hulp van het Vrouwelijk Hulp Corps slecht aan
aanvulling hoefde te zijn. In het begin van het jaar 1944, tijdens een bezoek bij de koning en
de koningin van Groot-Brittannië deelde de koning mee aan onze koningin Wilhelmina dat ze
was opgenomen in de Orde van de Kouseband en overhandigde haar de versierselen van die
Orde. Vermeldenswaard uit de Londense periode is voorts nog, dat in die tijd door de
Nederlandse regering, te samen met die van België en Luxemburg, de grondslagen werden
gelegd voor een hechte samenwerking van de drie landen na de oorlog, voor de zogenaamde
Benelux. Koningin Wilhelmina bereikte het bericht dat Hitler, nadat hij had ingezien dat het
hem onmogelijk was het Nederlandse volk voor zich te winnen, overwoog het maar in zijn
geheel van zijn moederlandse bodem weg te voeren, hetgeen neer zou komen op liquidatie. De
gewesten zouden met nazi’s worden bevolkt.
Sinds mei van het jaar 1940 zijn er drieënzestig jaar verstreken. Een generatie die nu al de
vijftig gepasseerd is kent de oorlog alleen nog van horen zeggen. In Enter is gelukkig
gedurende de oorlogsjaren niet zoveel gebeurd. In de gezinnen die wel getroffen zijn heeft de
oorlog diepe sporen achtergelaten. Onmenselijk zwaar was het lot van de joodse gemeenschap
in Enter. Na september van het jaar 1944 kwamen steeds meer Entersen tot het besef welk
een gruwelijke misdaad aan deze burgers werd voltrokken. In contacten met de weinige
overlevenden uit de joodse gemeenschap blijkt dat het onmenselijk leed, hen door de Duitse
bezetters aangedaan op geen enkele manier verwerkt is en ook nooit verwerkt zal worden. Van
het gezin Van Hoorn overleven Mannie en Betje de oorlog. Ze waren samen met Benjamin
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Samuel ondergedoken bij de familie Velten aan de Hoesselderdijk. Benjamin overleeft de
oorlog ook. Levy Samuel is de enige die van zijn gezin de oorlog overleeft. Van het gezin Spanjer
overleeft alleen dochter Hilde. Van het gezin Frank, waarvan mevrouw Frank niet joods was,
overleven beide echtgenoten de oorlog. Van het gezin Nathans overleeft niemand de oorlog.
Het zal in de zomer van het jaar 1942 geweest zijn dat de joden in Enter een brief thuis
gestuurd kregen. Aangekondigd werd dat ze enkele dagen op hun woonadres aanwezig
moesten blijven omdat ze voor controle enige tijd ter observatie elders zouden worden
opgenomen. De brief was zodanig opgesteld dat menigeen het geloofde wat er geschreven
stond. Men was van mening dat het voor een paar dagen was. Op een dag in april van het
jaar 1943 kwam er een grote bus voor hun huis aangereden. De bus was ingericht voor het
vervoer van zieken. De hele buurt kwam toegelopen, iedereen wilde weten wat er gebeurde.
Niemand werd een strobreed in de weg gelegd. In de bus waren ziekenhuisbedden en
verpleegsters met witte schorten. De familie Samuel, inclusief de zieke vader werden
meegenomen. De reis ging regelrecht naar Westerbork in afwachting voor verder vervoer naar
de gaskamers in Duitsland. Sam was een heel bekend figuur in Enter, hij is nooit meer
teruggezien. Roos en Erna Samuel zijn de enigen van het gezin van Marcus Samuel die de
oorlog overleefd hebben. De straat naast de Julianastraat is naar hem vernoemd: Marcus
Samuelstraat. Van de in totaal zeventien joodse personen in Wierden overleefden er tien de
bezetting. In Enter waren de cijfers nog ongunstiger. Van een gemeenschap van drieëntwintig
joden overleefden slechts zes mensen de oorlog.
H. Velten vertelt dat hij brood moest bakken voor de Duitse Wehrmacht. Voordeel was dat de
bakkers vrijgesteld werden van het werken in Duitsland en tijdens een razzia niet werden
opgepakt. Tijdens de oorlog kwamen geregeld Engelse vliegtuigen over Enter vliegen, op weg
naar Duitsland om daar bommen af te werpen. Ze werden daarbij ondersteund door Engelse
jagers, welke aanzienlijk sneller waren en zich duikend en stijgend een weg baanden door het
luchtruim. Deze jagers schoten ook op naderende Duitse jagers. 's Avonds werden deze
vliegtuigen door zoeklichten opgespoord door de Duitse Wehrmacht en SS. Er stonden
zoeklichten opgesteld bij de brug bij Binnengait. Soms werd een vliegtuig beschoten en
neergehaald.
Het verzet nam in allerlei vormen toe en Enter bleef een broeinest van de ondergrondse. De
verzetsgroep moest mede door de represailles van de meedogenloos opererende Enterse
Sicherheits Dienst uiterts behoedzaam te werk gaan en toch koste het verzetswerk aan
enkelen het leven. Tijdens de winter van het jaar 1944-1945 – die bekend zou worden als de
hongerwinter – was de voedselvoorziening in Enter wel zorgwekkend, niet te vergelijken echter
met de hopeloze toestand in het westen van het land. Vooral voor degenen die geen tuin
hadden en op het omringende platteland geen melkboeren, roggeboeren of aardappelboeren
kenden werd het een nare tijd. De waarde van het geld was schrikbarend gedaald en sieraden
en textiel werden doorgaans als ruilmiddel voor voedsel aangewend. Met de
brandstofvoorziening was het eveneens hopeloos gesteld. Heel veel bomen zijn toen in de
kachels van de Enterse gezinnen verstookt. Te voet of op gammele fietsen en met allerlei
soorten karretjes stroopte men de omgeving af voor voedsel en brandstof. Deze tochten waren
extra gevaarlijk omdat men beschoten kon worden door de vliegtuigen van de geallieerden die
in de waan verkeerden dat zij met Duitse troepenverplaatsingen te doen hadden. In Enter
lagen vanaf oktober van het jaar 1944 allerlei onderdelen van de Fallschirmjäger in
verschillende gevorderde huizen en scholen. Deze Fallschirmjäger werden ook ingezet bij de
razzia's op mannen, de mannen werden als vee bijeengedreven en werden gedwongen om voor
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de Duitsers graafwerk te verrichten. Het werd nu een tijd van het massale onderduiken om
uit handen van de mensenjagers te blijven. Om de ellende compleet te maken werd ook de
luchtoorlog steeds meer geïntensiveerd.
Zo kwam er op woensdag 3 februari 1943 een vliegtuig neer in een weiland aan de Goorseweg,
tussen erve Heering en erve Ezendam. Het vliegtuig kwam in vele brokstukken naar beneden.
De vier inzittenden kwamen daarbij om het leven. Ook heel veel brandbommen lagen her en
der verspreid. Het was rond half acht in de avond en erg donker die avond. Het effect van de
vuurstraal was zo groot dat je op de Brandput de krant kon lezen. De Enterse brandweer
rukte lopend uit met een houten spuitkar. Ze konden niet voorkomen dat het vliegtuig totaal
uitbrandde, wel werd voorkomen dat een nabijgelegen schuur uitbrandde. Talrijke
nieuwsgierigen kwamen toegesneld om eventueel hulp te kunnen bieden. De piloot hing in
een boom, hij was reeds overleden. De Entersen waren net iets eerder ter plekke dan de Duitse
grondtroepen. Die konden dan ook niet voorkomen dat er geroofd werd, windjacks, laarzen
en een stuk van het vliegtuig als souvenir. Direct na de oorlog hebben familieleden van de
omgekomen inzittenden een brief geschreven naar de omwonenden van de ramp. Ze zouden
graag een beschrijving ontvangen van het ongeluk. Of de brieven ooit beantwoord zijn is niet
te achterhalen. Waarschijnlijk niet omdat in die tijd weinig mensen uit Enter de Engelse taal
machtig waren.
De tijd van oktober 1944 tot aan de bevrijding was in Enter een periode van ongebreidelde
terreur. De Sicherheits Dienst en de Landwacht konden ongecontroleerd stad en land
afschuimen op zoek naar onderduikers en zogenaamde terroristen en zij maakten
verschillende slachtoffers, waaronder De Vries, die op meedogenloze wijze werden vermoord.
Onmiddellijk voor de bevrijding nam de Duitse terreur nog in hevigheid toe. De wreedheid
kende geen perken meer. De verzetstrijders volgden van dag tot dag de gebeurtenissen en
waren goed op de hoogte van de vorderingen van de geallieerden. De doorsnee burger kon zich
echter nauwelijks voorstellen wat er te gebeuren stond.
Bij het monumentje aan de Eversdijk in Enter vindt op dinsdag 9 december de eerste
herdenking plaats in het kader van zeventig jaar bevrijding. Het is die dag precies zeventig
jaar geleden dat Enternaar Hendrikus de Vries op deze locatie aan de Eversdijk werd
doodgeschoten door de Duitsers. Hendrik de Vries was landbouwer en woonde, samen met
zijn gezin, aan de doodlopende zijweg van de Everdijk (tegenwoordig de opgang naar de
receptie van Landallpark De Elsgraven). Hij zat samen met zijn zoons en vrouw tot aan zijn
oren in het verzetswerk. Eén van zijn zonen was naar Engeland gevlucht en streed als
zogenaamde Engelandvaarder tegen de Duitsers. Zijn andere zoon was betrokken bij sabotage
acties tegen de Duitsers. Hendrik zelf hield al jaren een Duitse deserteur verborgen en zijn
boerderijtje was regelmatig een opslagplaats voor wapens en andere verboden zaken.
Eind november 1944 wisten de Duitsers dat ze de oorlog gingen verliezen. De geallieerden
lagen aan de Rijn en ondanks dat ze Arnhem niet konden veroveren was het een kwestie van
tijd dat ze de rivier zouden oversteken. Ondanks dat vooruitzicht werd het Duitse regime
steeds wreder. In Almelo huisde het hoofdkwartier van de SD (Sicherheidsdienst). Hier zaten
fanatieke
Nazis
die
bleven
jagen
op
de
Nederlandse
'terroristen'.
Door een aantal gebeurtenissen die in Almelo plaatsvonden, kwam de SD ook op het spoor
van de verzetsactiviteiten van het Enterse verzet. Opgepakte Almelose verzetslieden werden
na marteling gedwongen de weg te wijzen naar het huis van familie De Vries. Hendrik was al
gewaarschuwd door zijn collega verzetslieden, maar dacht dat het allemaal niet zo'n vaart zou
lopen en dook niet onder. Op 9 december gingen de SD’ers Hardegen en Neubacher op weg
naar Enter. Ze lieten hun auto op de driesprong aan de Eversdijk staan en liepen de laatste
paar honderd meter naar de boerderij van De Vries. Daar beschuldigden ze De Vries van
verzetsactiviteiten. Ondanks de heftige protesten van onder andere mevrouw de Vries gingen
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de Duitsers toch over tot huiszoeking. Omdat ze de zaak niet vertrouwden lieten ze de
meegevoerde (gevangen) verzetsstrijder Dick Rompelman op de hooizolder kijken. Daar zaten
de zoon van De Vries en de Duitse deserteur. Gelukkig werden ze niet gevonden. Wel vonden
de Duitsers een aktetas met documenten, een typemachine en een radio: toentertijd allemaal
verboden zaken. Ze namen Hendrik de Vries mee naar de auto. Ze zeiden tegen zijn vrouw dat
hij alleen even mee moest om de spullen naar de auto te brengen. Bij de auto aangekomen
zeiden ze tegen Hendrik: “So das war es, gehen sie ruhig zur ihren frau.“ Op het moment dat
Hendrik wegliep, schoten ze hem in zijn rug en daarna nog in zijn hoofd.
Direct na de oorlog is er op de plek waar Hendrik werd vermoord een klein monumentje
opgericht. De Oranjevereniging Enter zal samen met de Mariaschool (die het monument heeft
geadopteerd) op 9 december om 10.30 uur bij het monument stil staan bij die gebeurtenis.
Met een korte ceremonie, het verhaal en een moment van stilte zal deze geschiedenis herdacht
worden.
‘Niet langer dan vijf minuten’, zeggen ze. Wanneer ze de kamer binnenkomen zien ze daar,
behalve het echtpaar Rompelman en hun zoon Dick, ook nog de koeriersters Jantje Adams
en Mia Veldhuis en de onderduiker Rittershaus zitten. Harm Buiter is net even via de
achtertuin naar de buren Tellegen gelopen om daar naar de Engelse zender te luisteren. Jan
en Chiel vinden het wel lekker bij die warme snorrende kachel. De anderen zitten lui
onderuitgezakt in hun stoel. Ze hebben zojuist met z’n allen een haas gegeten, die Harm
Buiter enkele dagen geleden van Joep ten Berge uit Enter had gekregen voor sinterklaas. Dan
wordt er aan de voordeur gebeld en iedereen schiet verschrikt rechtop. De spertijd is
ondertussen al ingegaan, maar een enkele keer wordt er ’s avonds om een koets gevraagd
omdat Rompelman verschillende ontheffingen heeft in verband met ziekenvervoer. Als
mevrouw Rompelman naar de voordeur loopt, kijkt haar zeventien jarige zoon Dick voorzichtig
om het hoekje de gang in en ziet hoe zijn moeder het luikje in de deur opent. Een wat oudere
man vraagt om een rijtuig voor een spoedgeval. Mevrouw Rompelman doet de deur open en
meteen wordt ze door de man wild opzij geduwd. Achter hem rennen vijf SD-ers het huis
binnen. De vrouw probeert ze tegen te houden en praat extra hard zodat de anderen horen
wat er aan de hand is. Bij het horen van al dat tumult begrijpen deze dat het helemaal fout
zit en Dick Rompelman probeert via het doorgeefluik in de kamer, dat in verbinding staat met
de garage, weg te komen. Maar het is te laat want aan de andere kant van het luik staan
nazi’s die hem bevelen dat hij in de kamer moet blijven. Jan Mensink wil zich door een luik
in de vloer laten zakken, maar ook hij moet zijn poging opgeven omdat op dat moment de SDers de kamer binnen stormen. Ze trekken hem uit het gat terwijl ze ondertussen op
schreeuwende toon vragen wie van de aanwezigen Harm Buiter is. Wanneer de overvallers
merken dat Rittershaus beenkappen draagt, slaan ze er meteen op los. Ze menen dat hij een
van de overvallers van de Nederlandse Bank is. (Hier was Wim van Walderveen bij betrokken
en hij droeg bij die gelegenheid beenkappen). Harm Buiter, die van dit alles niets gehoord
heeft, komt argeloos de tuin inlopen, waar de SD-er Holbeck de achterzijde van het pand in
de gaten houdt. Bars vraagt deze hem wat hij hier te zoeken heeft en Buiter die zich razendsnel
van de schrik hersteld heeft, zegt dat hij een buurman is en dat hij even bij Rompelman op
bezoek wil. Holbeck vindt dat maar niets en stuurt Buiter terug, die zich dat geen twee keer
laat zeggen. Intussen doorzoeken Rüting, Neubacher, Campman en Veefkind het huis, waarbij
Rütting op de kamer van Jantje Adams, onder de deurmat, een enveloppe met papieren vindt.
Het blijken gegevens over militaire transporten te zijn en verder zitten er enkele plattegronden
en situatietekeningen van de V-2 stelling te Hellendoorn in. Mevrouw Rompelman ziet nog
kans om ander belastend materiaal in de kachel te laten verdwijnen, terwijl Jan Mensink
ongezien enkele blaadjes met aantekeningen van een kladblokje scheurt, dat in zijn broekzak
zit, en deze snel opeet. Er wordt besloten om de gearresteerde mannen maar vast naar het
SD-gebouw te brengen. Ze worden met grote repen touw van de paardentuigen, kettingsgewijs
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aan elkaar gebonden en zo vertrekt de groep lopend naar de Bornsestraat. Onderweg spreken
ze ongemerkt af wat ze straks zullen zeggen! Een viertal SD-ers blijft in het huis achter om
eventuele verzetsmensen, die toevallig nog komen opdagen, op te vangen. Mevrouw
Rompelman en Mia Veldhuis, die er nog erg jong uitziet, mogen thuisblijven. Jantje Adams
wordt daarop door de Nederlandse SD-er Veefkind (hij was het die had aangebeld en om het
rijtuig vroeg) ook naar de Bornsestraat gebracht. Onderweg probeert de man op een heel
vaderlijke toon Jantje te overreden om toch vooral alles te vertellen wat ze weet. Het is een
goedkope manier om haar op het gevoel te werken. Als ze met haar bewaker op de Dienststelle
aankomt hoort ze het schreeuwen van Chiel Dethmers. Hij wordt op dat moment door het
beruchte driemanschap Hardegen, Neubacher en Holbeck verscherpt verhoord. Ze slaan hem
met gummiknuppels volkomen beurs en als de ondervragers schrijfproeven nemen blijkt dat
Chiel de schrijver is van het gevonden spionagemateriaal. Ze gaan de hele nacht en de
volgende ochtend onafgebroken door want ze begrijpen heel best dat Dethmers een van de
hoofdverdachten is. Jammer dat ze Buiter niet hebben, maar nu ze Chiel hebben moet en zal
deze praten! Veefkind neemt intussen het inbeslaggenomen materiaal door en daaruit komen
namen en adressen naar voren welke de nazi’s hevig interesseren. De volgende dag, zaterdag
9 december, worden er verschillende arrestaties verricht, maar gelukkig komen de nazi’s bij
een groot aantal adressen te laat en zijn de gezochten al verdwenen. Henk Bos, Joep ten Berge
en Gerrit Rutjes in Enter horen van de overval bij Rompelman in Almelo en gaan als de
weerlicht op pad om anderen te waarschuwen. Henk Bos brengt De Graaf in Goor en Jan
Kolkman in Wierden op de hoogte en Ten Berge en Rutjes fietsen naar de boerderij van De
Vries aan de Eversweg. Ze waarschuwen de familie dat er in Almelo een inval is geweest bij
Rompelman en dringen erop aan dat het gezin voor een paar dagen naar een veiliger adres
zal gaan. Maar De Vries denkt dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen en besluit om maar
gewoon thuis te blijven, hoewel de twee verzetsmensen blijven hameren op het gevaar wat
hieraan verbonden is. Terwijl het verhoor van Chiel Dethmers onverminderd doorgaat,
stappen Hardegen en Neubacher in een grote personenauto om een bezoek te brengen aan
een adres dat met grote regelmaat in de gevonden papieren voorkomt. Dat van Jan Kolkman,
de fotograaf uit Wierden. Ze nemen Dick, de zeventien jarige zoon van Rompelman mee om
hen de weg te wijzen. Wanneer het gezelschap in Wierden aankomt moeten de nazi’s tot hun
spijt constateren dat de vogel gevlogen is. Vanaf een veilige afstand ziet Kolkman hoe ze grote
belangstelling voor zijn huis aan de dag leggen en hij is maar wat blij dat zijn jongere broers
zich tijdelijk over zijn eigendommen ontfermd hebben. De volgende dag worden de broers
gearresteerd op verdenking van plundering en het heeft maar weinig gescheeld of Hardegen
had ze laten fusilleren. Door tussenkomst van Gerbig worden de jongens weer vrijgelaten.
Omdat er in Wierden niets meer voor hen te halen is, vertrekken Hardegen en Neubacher
naar De Vries in Enter. Ook dat adres zijn ze aan de weet gekomen. Om directe herkenning
te voorkomen hebben de twee SD-ers een burger regenjas over hun uniform aangetrokken en
hebben de opvallende petten afgezet. Bij de Eversdijk aangekomen laten ze de auto in de
buurt van een kruispunt achter en leggen ze de laatstee paar honderd meter naar de boerderij
te voet af. Dick Rompelman moet mee! Ze treffen De Vries en zijn vrouw thuis en die komen
er al snel achter wat die heren in burgerregenjassen naar hun boerderij heeft gevoerd.
Hardegen deelt het echtpaar mee dat ze worden beschuldigd van hulp aan onderduikers en
ander verzetswerk, maar ze ontkennen beiden heftig. De daarop volgende huiszoeking levert
niets anders op dan een radio. Natuurlijk is Hardegen met dit povere resultaat niet tevreden
en daarom beveelt hij Dick Rompelman om de ladder naar de hooizolder op te gaan. Hij schijnt
precies te weten wat hij doet want hij zegt tegen de jongen dat hij direct naast het zolderluik
onder het hooi moet voelen. Niet bepaald blij met zijn opdracht klimt Dick naar boven. Het is
namelijk niet ondenkbaar dat er gewapende verzetsmensen in het hooi zitten en die zouden

55

wel eens kunnen gaan schieten wanneer hij zijn hoofd door het luik steekt. Kennelijk was dat
ook de gedachtegang van de nazi’s want die bleven wijselijk onder aan de ladder staan
wachten. Gelukkig wordt er niet op Dick geschoten hoewel het vermoedelijk niet veel heeft
gescheeld. Een zoon van De Vries en een gedeserteerde Duitse militair zaten inderdaad in het
hooi verstopt en zijn na het vertrek van de SD naar elders overgebracht. De inlichtingen van
Hardegen schijnen bijzonder goed te zijn want op de aangewezen plek vindt Dick een
schrijfmachine en een aktetas vol papieren. De nazi’s zijn duidelijk in hun schik met de
vondst. Ze duwen De Vries de schrijfmachine in de hand en gelasten hem mee te lopen naar
de auto op het kruispunt. Mevrouw De Vries wordt kwaad over het wegvoeren van haar man
en gaat Hardegen te lijf maar deze gooit de vrouw bruut opzij. De boerin geeft het echter nog
niet op en wil, nu gewapend met een hooivork, de nazi’s beletten haar man mee te nemen. Ze
speelt natuurlijk een uiterst gevaarlijk spel maar Hardegen verkeert waarschijnlijk in een
milde stemming. In plaats van geweld te gebruiken kalmeert hij de furieuze vrouw enigszins
door haar te zeggen dat haar man alleen maar even mee moet naar de auto om de
schrijfmachine te dragen. Dick Rompelman krijgt de tas met papieren in de hand gedrukt en
dan gaat het onder toezicht van de SD-ers in de richting van het kruispunt. Halverwege smijt
De Vries de machine plotseling op de grond en wil terugrennen naar zijn boerderij. Met een
paar sprongen wordt hij door Hardegen ingehaald die genadeloos op hem inbeukt, hierbij
geassisteerd door de inmiddels toegesnelde Neubacher. Ze duwen de man de schrijfmachine
in de handen waarna de rest van de afstand zonder incidenten wordt afgelegd. Dick moet weer
achter in de auto plaatsnemen, waar hij de machine van De Vries moet aanpakken. ‘So, das
war es. Gehen Sie ruhig zu Ihrer Frau’. Bij deze woorden loopt De Vries terug in de richting
van zijn huis. Hij is nog geen tien meter van de auto verwijderd, als Dick vlak naast de wagen
enkele schoten hoort. Onwillekeurig duikt hij even in elkaar, maar wanneer hij zich een
moment later weer opricht ziet hij tot zijn ontsteltenis hoe De Vries voorover op de weg in
elkaar zakt. Hardegen en Neubacher staan met het pistool in de hand en de laatste loopt naar
De Vries, tilt hem bij zijn haar omhoog en schiet hem nog een keer door het hoofd. Verdwaasd
ziet de jongen in de auto hoe de SD-ers elkaar goedkeurend op de schouder kloppen en even
later opgewekt pratend instappen. Zonder dat de nazi’s nog een keer achterom kijken zijn ze
een minuut later op weg naar Almelo. Wanneer de auto uit het zicht verdwenen is stapt
buurman Kamphuis haastig op de fiets en rijdt naar het kruispunt, waar hij mevrouw De
Vries geheel overstuur naast het lichaam van haar man ziet knielen. De Vries ligt in een plas
bloed en behalve enkele schoten in de rug heeft hij een schotwond achter zijn linker oor. De
marechaussees Brink en Westerink waarschuwen onmiddellijk dokter Velthuizen van Zanten,
maar deze kan niets anders dan de dood constateren. Dick Rompelman wordt in het huis van
bewaring in de Marktstraat opgesloten waar ook de andere gearresteerden zitten. Die avond,
zaterdag 9 december, wordt ook Chiel Dethmers, meer dood dan levend, binnengebracht. Zijn
zitvlak en rug zijn grondig kapot geslagen en de gemeentearts Somer moet komen om zijn
wonden te verzorgen. Hij moet maar liefst eenentwintig hechtingen aanbrengen. In de daarop
volgende week worden de gevangenen regelmatig opgehaald om in het pand van de SD
verhoord te worden. Chiel Dethmer en Jantje Adams worden gedwongen om samen de in
beslag genomen papieren te vertalen. Op 12 december wordt Chiel twintig jaar en zijn ouders
komen bij de SD vragen of ze voor deze gelegenheid hun zoon even mogen zien. Maar de heren
van de SD aan de Bornsestraat weigeren elk contact. Teleurgesteld gaan de ouders weer naar
huis. Ze zullen hun zoon niet meer terugzien. Hij wordt naar de Polizeigefängnis in
Doetinchem gebracht en op 2 februari 1945, samen met Derk Smoes en Douwe Mik (gepakt
in verband met de grote bankkraak) op transport gesteld naar het concentratiekamp
Reyerhorst. Daar zal Machiel Arie Dethmers op 8 maart 1945 overlijden. Jantje Adams wordt
in de eerste instantie ook naar Doetinchem gebracht. Zij ziet hier Chiel nog een keer terug als
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hij, onder bewaking, de gevangenisgangen schoonmaakt. Wanneer ze stiekem probeert met
hem in contact te komen, wordt voor straf haar dagelijkse portie eten afgepakt. Eind maart
gaat ze op transport naar kamp Westerbork, waar ze samen met andere vrouwelijke
gevangenen bergen lege batterijen voor de nazi’s moet slopen. Op 11 april 1945 (Almelo is dan
al bijna een week bevrijd) moet de hele groep vrouwen omstreeks achttien uur aantreden en
gaan ze onder bewaking van een detachement, meest oudere nazi’s, lopend op weg in de
richting van Groningen. Drie dagen en nachten zijn ze onderweg, waarbij ze ’s nachts lopen
en overdag in boerenschuren worden ondergebracht. Op 14 april trekken de bewakers zich
terug en wachten de vrouwen op de komst van de Canadezen. Op 20 april komt Jantje weer
in Almelo aan. Van een vrouwelijke majoor, die tot de staf van prins Bernhard behoort, heeft
ze een lift gekregen. Ze wil eerst naar Rompelman en laat zich op de hoek van de Bavinkstraat
afzetten. De eerste die ze daar op straat tegen het lijf loopt is Jan Mensink. Dolgelukkig vliegen
de twee elkaar in de armen, er is veel gebeurd sinds die dag in december. Mensink was een
dag voor kerstmis naar een strafkamp in Heek-Nienborg gebracht, vlak over de grens en moest
daar graafwerkzaamheden verrichten. In de nacht van 15 op 16 januari 1945 was hij gevlucht
en had zich sindsdien bij een oom in de Schoolstraat in Almelo schuilgehouden.
De algemene spoorwegstaking van 17 september 1944 was mede door de mislukte
luchtlanding in Arnhem geenszins een korte aangelegenheid en zou tot aan de bevrijding
voortduren. Niet alleen de spoorwegmensen zelf maar ook hun gezinnen doken onder. Een
groot probleem vormde vervolgens de uitbetaling van de lonen aan de stakende
spoorwegmensen. Hiertoe werd onder andere op een terrein bij de Friezenberg bij Rijssen een
voorraad bankbiljetten gedropt, die in de zuidelijke reeds bevrijde provincies waren
ingenomen. Toch was dit niet voldoende en toen het duidelijk werd dat de bevrijding niet snel
zou doorzetten, werd bij de ondergrondse van Almelo het plan geboren om een overval te
plegen op het agentschap van de Nederlandse Bank te Almelo, waar na 'Dolle Dinsdag' grote
geldbedragen waren overgebracht. Op woensdag 15 november 1944 werd de goed voorbereide
overval gepleegd en dertien kisten met totaal zesenveertig miljoen honderdvijftigduizend
gulden (f 46.150.000) werden met een auto naar Daarle gebracht en bij een boer tussen het
hooi in de kapberg verstopt. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden wisten de
Duitsers de buit te achterhalen. Het was geweldig jammer dat de met zoveel koelbloedigheid
geroofde buit weer in handen van de Duitsers viel. Erger was dat hierdoor vijf verzetstrijders
hun dapperheid met de dood moesten bekopen.
Nadat de geallieerden niet meer door de grote rivieren werden tegengehouden rukten de
Canadezen en Engelsen onstuimig richting Gelderse Achterhoek en Twente. Voor zich uit
dreven zij de legioenen van het hakenkruis. Nu zag men de onoverwinnelijke geachte legers
van Hitler, die ons vijf jaar tevoren als een dief in de nacht hadden overvallen, als ontmoedigde
benden wegtrekken. De onontkoombare nederlaag was van hun gezichten af te lezen. Het
begin van de bevrijding van Oost-Nederland werd gevormd door de start van 'Operation
Plunder'. Nadat de geallieerde troepen op 24 maart 1945 in een plotselinge doorbraak de Rijn
waren overgestoken en spoedig daarop werden op 31 maart 1945 Winterswijk en Neede reeds
bevrijdt en rukten de Polen, Engelsen en Canadezen Twente binnen. Langs allerlei
binnenwegen en voetpaden trok de vluchtende Duitse horden weg. Intussen zagen ze nog
kans om van alles en nog wat mee te slepen en alles wat rijden kon werd ingepikt. De
Thunderbolts, Spitfires en Lightnings waren uiterst actief en schoten her en der door geheel
Twente vele Duitse voertuigen stuk. Iedere keer doken zij neer en dan volgde een roffel
mitrailleurvuur en wist men dat er weer een Duits voertuig onder schot was genomen. Op de
motorkappen van de terugtrekkende Duitse auto's zaten soldaten op de uitkijk voor
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vliegtuigen want ze hadden een panische angst voor de 'Tommy'. Als dieven trokken zij weg,
de eens zo fiere Duitsers. Bedrogen en verraden door hun leiding, hun laatste hartstocht: het
organiseren botvierend op de burgerbevolking. Duizenden soldaten onder andere van de
Hermann Göring-divisie trokken bepakt en gezakt door Twente. Een paar dagen voor de
algehele uittocht vonden de Duitsers het nog nodig dat de mannelijke bevolking opgeroepen
werd voor het graven van tankvallen, eenmansgaten en splitterboxen (omwalde
beschermplaatsen voor auto's).
Zo werden overal langs de wegen gaten gegraven, wat uiteraard een gevaarlijk karwei was. De
gehele dag hing een paraplu van schietende geallieerde jagers boven Twente. Onderwijl trok
alles wat Duits of Duitsgezind was weg! N.S.K.K., Landwacht en N.S.B.ers op rammelfietsen.
Geen N.S.B.ers meer met auto's, zoals in september 1944. Het was een verzameling vehikels
van de meest uiteenlopende soorten en merken. Voorts Duitsers te voet, in groepsverband, in
troepjes van drie of vier, allen zwaar bepakt met helmen, ransels, dekens, geweren, fourage
en gasmaskers. Vrachtauto's tussen nog fietsende Duitsers op gestolen fietsen. Het geheel
leek op een echte allegorische optocht. Toch trachtten de Duitsers zich nog te hergroeperen.
Op deze dag kreeg het achtentachtigste Duitse legerkorps bevel om achter de IJssel een nieuw
front te vormen. Hierbij werd de zesde Fallschirmjäger divisie achter het Twentekanaal
geplaatst. Deze zesde Fallschirmjäger divisie bestond voornamelijk uit het zestiende,
zeventiende en achttiende regiment, aangevuld met allerlei reserveeenheden en
opleidingseenheden. Onder andere een Polizei Regiment en het eenendertigste Ersatz
Regiment, die nog de beschikking hadden over artillerie. De bevelhebber van deze divisie was
generaalleutenant Hermann Plocher, die nadien zijn hoofdkwartier in Holten en Dalfsen
vestigde.
Nanne Zwiep werd op 3 augustus 1894 geboren in de Beemster en stierf op 24 november
1942 in Dachau. Na het gymnasium in Alkmaar ging hij naar de universiteit te Leiden. Hij
wierp zich met groot elan op de studie van de Duitse klassieken. Eenmaal benoemd als
predikant besluipt hem de twijfel. De kerk is niet langer het levende element in de
samenleving. Met gemak haalt hij het kandidaatsexamen Duits. Uiteindelijk kiest hij toch
voor het evangelie en het heilige ambt. Na Briels-Nieuwland, Oostzaan en Hoorn deed hij op
14 juli 1929 zijn intrede in de hervormde kerk te Enschede. Hij volgde dominee Van Dorp op
die in Londen als predikant was benoemd. Het koste Zwiep de grootste moeite de Twentse
mentaliteit, vooral ook de niet godsdienstige, te begrijpen. Hecht teamverband met andere
predikanten deed hem echter een beetje wennen.
Na de Duitse inval op 10 mei 1940 zag hij dat de nazi’s de erfenis van Goethe, Schiller, Kant
en Hegel met voeten zouden gaan treden. In Enschede werden al snel, na een sabotage,
diverse vooraanstaande joodse medeburgers gearresteerd en weggevoerd (1941). De
Enschedese kerken begonnen hun eerste gezamenlijke overleg teneinde een krachtig protest
en een verzoekschrift aan Christiansen te overhandigen. Het was Nanne Zwiep die door de
vergadering werd afgevaardigd en door Christiansens secretaris vriendelijk en voorkomend
werd ontvangen. Het viel deze ‘anständige’ Duitser in het geheel niet moeilijk om de argeloze
Zwiep uit te horen. In het protest van de Enschedese kerken werd onder meer gezegd ‘dat
men krachtens het hun van Christus wege opgedragen herdersambt zich verplicht voelde
uiting te geven van een ernstige bezorgdheid – voor diegenen die werden weggevoerd – rust
kan slechts worden gehandhaafd onder de bescherming van het Recht!’ Toen de joodse
chirurg Van Dam overleed, gaf Zwiep aan het graf uiting van zijn gevoelens. Dat dit overlijden
mede was veroorzaakt door de terreur tegen de joden.
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Begin april 1942 werd de Enschedese hervormde predikant De Wolf gearresteerd. Met grote
verontwaardiging kwam men tot de conclusie dat deze arrestatie was veroorzaakt door
verraders binnen de kerk. Door de NSB-organist van de Grote Kerk op de Markt werd het
orgel als luisterpost gebruikt. Zijn schoonzoon maakte er een stenografisch verslag van de
preken. Ook de kinderen van NSB-ouders werden als spionnen naar de catechisatie gestuurd.
De Wolf werd gedurende enkele weken door de SD (Sicherheitsdienst) te Enschede en Arnhem
aan een verhoor onderworpen en beschuldigd van een vijandelijke houding ten opzichte van
het Duitse Rijk. Hij zou een volgeling zijn van Karl Barth, Ortega y Gasset (Spaanse filosofen),
De Blijde Wereld en vriendschap koesteren voor joden, de koningin en de regering in Londen.
De Wolf verbleef tot eind augustus 1942 in het concentratiekamp Amersfoort; daarna nog een
korte tijd te Scheveningen, waarna hij werd vrijgelaten. Zwiep getuigde na deze arrestatie
onverbloemd van zijn verontwaardiging in een dienst op zondag 19 april 1942. Deze dienst
zou bekendheid krijgen door de kanselboodschap waarin het Nationaal Socialisme, de
rechteloosheid van de joden en het ingrijpen door de NSB in het christelijk verenigingsleven
werd veroordeeld. Die maandag erna werd ook hij gearresteerd, evenals een paar maanden
later zijn collega’s. Bleeker werd van 13 juli 1942 tot 10 juli 1943 in Haarlem en Sint
Michielsgestel in gijzeling gehouden. En Voors die gedurende korte tijd in Haarlem werd
gegijzeld maar ontslagen werd vanwege zijn zwakke gezondheid. De hervormde gemeente zat
zonder herders.
Na een kort verblijf op het politiebureau in Enschede werd Zwiep naar het huis van bewaring
in Arnhem overgebracht. Daar werd hij bijna vijf maanden gevangen gehouden en verhoord.
In Arnhem ontmoette hij zijn collega De Wolf en samen bespraken zij de te volgen tactiek bij
de verhoren. Zij waren vol goede moed en probeerden zich wat gezelligheid te verschaffen
totdat zij werden gescheiden. Op 11 september 1942 werd Zwiep naar Amersfoort
overgebracht en begon het verschrikkelijk leven van vernederingen en ontberingen. Had hij
in Arnhem elke zondag een korte dienst gehouden en na het avondeten uit de bijbel gelezen
en samen gebeden, zo werd hij in Amersfoort de trooster der zieken en ontmoedigden. Op 25
september reeds wordt hij op transport gesteld naar Dachau.
Dachau… Aus jeder Ecke lauert der Tod. De gevangene is nog minder dan een straatsteen…
nutteloos… de straatsteen is produktief, je kunt er over lopen.
In Dachau werd niet gestorven maar gecrepeerd. In Dachau kon men aan alles sterven, zelfs
aan een bed opmaken. In Dachau moesten de doden op het appèl verschijnen. Dachau, waar
elke predikant werd ontvangen met: ‘Du kannst nach vierzehn Tagen Himmelfarht feiern
durch den Kamin.’ Zwieps collega De Geus uit Almelo was hem reeds voorgegaan. In juni
1942 in Dachau aangekomen stierf deze reeds binnen tien dagen.
‘Ik verlang naar rust, de eeuwige rust. Het is mij verreweg het beste ontbonden en met
Christus Jezus samen te zijn’.
Tot kerstmis 1942 was het in Dachau allerverschrikkelijkst gesteld wat betreft voeding en
onderkomen, vernedering en marteling, grenzeloos sadisme door de Stube- en Blockältesten,
gevangenen (vaak criminelen) en de zogenaamde commando’s. Na kerstmis 1942 kwam er
een andere Lagercommandant en een menselijker bewind. Maar toen was het voor Zwiep al
te laat. ‘Dominee Zwiep van Enschede, van wie we allen hielden om zijn nobel optreden’, aldus
dominee Overduin.
Zwiep was ingedeeld bij het Liebhof commando, een boerenbedrijf met de bijnaam Friedhof
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commando. Dominees en priesters werden op de allerzwaarste commando’s ingezet. Hij moest
kool inkuilen, koud, verschrikkelijk moe en ondervoed.
Ik heb zo’n vreemd gevoel over me, dat ik hier niet doorkomen zal. Ik denk: dit wordt mijn
einde.
De volgende morgen, op appèl, slaat Zwiep tegen de grond. Een ogenblik later is hij weer bij.
Buiten op het land in de afgrijselijke kou, kuilt hij zijn laatste kool in. Ze hebben hem
toegedekt met zakken en na het inrukken droeg men hem naar het Revier. Het Revier waaruit
niemand levend terugkeerde. Die nacht stierf hij. ‘Hartzwakte’, aldus het simpele berichtje.
Laten we dominee Zwiep tenslotte zelf aan het woord middels zijn dagboek. Hij schreef het in
Arnhem in de periode 20 april tot 11 september 1942.
Zaterdag 25 april: Gewerkt aan de preek voor zondag want gisteren algemeen gevraagd voor
ons kerk te houden. Zal preken over Openbaring 2:10. ‘Vreest geen der dingen die gij lijden zult.
Zijt getrouw tot in de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.’ Vanmorgen is schrijfpapier
uitgereikt. Mijn vrouw mag antwoorden aan No. 413. Ik ben dus een nummer geworden. Eens
ben ik weer een mens. Wat kan ik nu pas diep bewonderen de houding van hen, die ongebroken
enkele jaren gevangen zitten. ‘Zalig zijt gij, als de mensen u smaden en liegende alle kwaad
tegen u spreken.’
Maandag 27 april: Elk lijden heeft een zin. Zal dit lijden voor mij betekenen, dat ik iets van het
zaad des geloofs mag zaaien in deze harten? (celgenoten) Wij hebben afgesproken, dat ik elke
avond na het eten een stuk uit de H. Schrift zal lezen en bidden. Zo zullen wij de dag sluiten.
Na het avondeten gelezen Psalm 42. Daarna gebeden. Jood en RK antwoordden met ‘amen’.
Vrijdag 8 mei: Vandaag ben ik niet erg sterk. Groot verlangen naar huis, naar werk.
Zaterdag 9 mei: Vannacht moeilijk gehad. ‘Laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan.’ Hoe
moeilijk is: ‘Uw wil geschiede’.
Maandag 11 mei: Gedachte aan concentratiekamp zo ongeveer verwerkt. Lazen Jesaja 40.
Maandag 18 mei: Geloof ik in de leiding Gods? Zeer zeker, maar toch wil ik zo vaak zelf het roer
in handen nemen. Is dat verkeerde menselijke hoogmoed? Of een gerechtvaardigde
zelfstandigheid? Lichamelijk kan men ons schenden, maar geestelijk blijf ik vrij, onaantastbaar.
Mijn zoon is er geweest. Kon ik hem maar even spreken!
Vrijdag 22 mei: Ik weet dat ik eigenlijk erg kinderlijk ben in mijn verantwoording tot God. Ik
voel mij helemaal geen martelaar. Nu wordt de ziel uitgehold tot de diepe kelk, die straks de
grootste vreugde kan bevatten. Gods werk aan de ziel geschiedt in stilte.
Maandag 25 mei: Ik heb een stuk of wat ‘gewone’ boeken gelezen. Ik moet oppassen niet te
veel aan de oppervlakte te blijven; geestelijk gespannen blijven! Ben met een vrij zwaar stuk
over Spinoza begonnen. Het heeft mij vreugde gegeven.
Donderdag 28 mei: Werd wakker met de gedachte dat ik door het achterhek thuis kwam. En
toen was het mis. ‘Een brok in de keel’. Maar het gaat al weer over. ‘De geest is gewillig, maar
het vlees is zwak.’ En toch moet de geest het winnen.
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Zaterdag 20 juni: …ook moet ik een felicitatie insluiten voor vader, die 1 juli 75 jaar wordt. Ik
hoop dat de oude luitjes er niet zo veel onder lijden. Zij stellen zich de dingen erger voor dan ze
zijn. We zijn weer met z’n achten: vier prot., drie RK en een Jood. Lezen uit de H. Schrift is geen
sleur, zoals ik vroeger dacht, het is een grote kracht.
31 juli: Hoe heerlijk staat de Gemeente achter ons. Wat een liefde en steun! Hoe moet ik dat
met grote trouw vergelden als ik weer terug mag komen. Nu leren wij Enschede pas kennen.
Kon ik mijn werk maar weer beginnen.
Zaterdag 1 augustus: Uit de brief van A. kan ik opmaken dat ook collega V. (Voors) en B.
(Bleeker) weg zijn. Dan moet ik zeker niet rekenen op invrijheidsstelling. Dan moet de gemeente
van Enschede blijkbaar zwaar gestraft worden.
Vrijdag 7 augustus: De dienaar is niet meer dan zijn Meester. Waar de Heer zo geleden heeft,
zal de dienaar dan niet moeten lijden?
Woensdag 19 augustus: Prachtig woord in Job 5:18. Hij doet smart aan en Hij verbindt, hij
doorwondt, maar Zijn handen helen.
Zaterdag 29 augustus: Ik keek met grote moeite door een raam. Ik zag een kind, een jongetje
van een jaar of drie. Ontroerde mij diep. Ik had hem enkele malen horen roepen: ‘mama-mama’!
Ik heb vier maanden geen kind gezien. En ook geen vrouw. De man alleen is een eenzijdigheid,
de vrouw alleen ook, tezamen vormen zij een eenheid, die zichtbaar wordt in het kind. En zo is
het zien van het kind waardoor ik ontroerd werd, een uiting van het verlangen naar de volheid,
naar de synthese! Uiting van mijn verlangen naar bevrijding uit de eenzijdigheid en monotonie.
Na het avondeten gelezen psalm 77.
Maandag 7 september: Vanmorgen heb ik een diepe schok gekregen, ik hoorde dat J. de W. (De
Wolf) weer thuis is. Heerlijk voor hem en zijn vrouw. En ik ben innig blij dat zij, als haar dagen
vervuld zijn niet alleen is. Maar ook was ik heel erg jaloers. Waarom hij vrij en ik niet? Wat hij
gedaan heeft was toch veel erger. Zou men mij vergeten hebben? Klagen zal ik niet.
Donderdag 10 september: Zeer goed geslapen. God heeft mijn gebed verhoord en mijn onrust
weggenomen. Het is prachtig stralend weer met Oostenwind. Wat zal de nazomer mooi wezen!
Maar daar spreek ik niet over! Dat te zien is voor mij niet weggelegd. Vanmorgen al voor het
ontbijt kwam er een brief van mijn vrouw. Heerlijk, maar toch zo aangrijpend. Binnenkort zit ik
hier vijf maanden. En mijn overbuurman binnenkort 2 jaar! ’s Middags M. en T. ‘Op transport
morgen!’ ’s Avonds een aanvullingslijst waarop ik ook voorkom! Dus toch! Ik heb het altijd wel
gedacht en er een voorgevoel van gehad. De gedachte was mij niet vreemd, maar toch was het
even moeilijk. Vooral mijn vrouw, die zo rekent op mijn spoedige thuiskomst en voor vader en
moeder vind ik het erg. Na ’t avondeten gelezen de gelijkenis van de verloren zoon. Onze
gesprekken duurden tot 10 uur.
Vrijdag 11 september: Tamelijk goed geslapen. Ben vrij rustig. Gode bevolen. Prachtig weer.
Plotseling is op die 29e april niets meer te merken van de versluierende geleidelijk waarmee
de bezetters Nederland voor zich proberen te winnen. Door het raffinement van de kleine
stapjes staat een forse streep. De strategie van verdeel en heers is dit keer niet toegepast,
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geen uitzonderingsposities. Niet bij voorbaat een pleister op de wonde door naast de
getroffenen een groep te creëren die zich gelukkig prijst de narigheid nog net te zijn ontlopen.
In de ochtend van 29 april 1943 loopt alle woede te hoop voor de bulletins achter het glas van
drukkerij Smit te Hengelo. Te lezen is dat alle leden van het voormalige Nederlandse leger
direct opnieuw in krijgsgevangenschap moeten worden weggevoerd. De Duitsers eisen van de
ene op de andere dag zomaar alle voormalige militairen voor zich op, driehonderdduizend
mannen. Iedereen kent in de buurt wel mensen die door de maatregel getroffen wordt. En
Hengelo herinnert zich nog zo goed hoe de stad in het jaar 1940 triomfantelijk de uit
krijgsgevangenschap terugkerende soldaten had verwelkomd.
In de oproep wordt herinnert aan Hitlers grootmoedige wijze om in het jaar 1940 alle
Nederlandse krijgsgevangenen naar hun vaderland terug te sturen. De militairen zijn echter
in veel gevallen overgegaan tot verzetsactiviteiten. Daarom zijn in mei 1942 de
beroepsmilitairen al weggevoerd. Deze waarschuwing is blijkbaar niet begrepen. ‘Afzonderlijke
leden van het voormalig Nederlandse leger hebben herhaaldelijk het in hen gestelde
vertrouwen beschaamd. Dat misbruik kan niet langer geduld worden.’ Generaal Christiansen,
opperbevelhebber van de Wehrmacht in Nederland beveelt daarom de leden van het
voormalige Nederlandse leger direct opnieuw in krijgsgevangenschap te voeren. Hij zal de
betrokken personen in de dagbladen tot persoonlijke aanmelding oproepen. Wie aan de
oproep geen gevolg geeft of tracht zich op andere wijze aan de krijgsgevangenschap te
onttrekken moet op de strengste maatregelen rekenen. Dit geldt eveneens voor personen die
de betrokkenen bij dergelijke pogingen ondersteunen.
Het nieuws dat de militairen zich opnieuw in krijgsgevangenschap moeten laten voeren
verspreidt zich razendsnel door Hengelo. Geen wonder ook want de drukkerij ligt op een
centraal punt in de binnenstad. Met de publicatie van de oproep aan de oud-militairen wordt
de kiem gelegd van wat de grootste staking zal worden in het bezette Europa van de jaren
1940-1945. Een stakingsactie die zijn startpunt krijgt binnen de muren van de
machinefabriek Stork. Een maand voordat de april-meistaking een feit zou zijn schrijft Van
Heuven Goedhart in het illegale blad Het Parool opmerkelijke woorden:
Een staking kan alleen gelukken indien de Duitsers een kapitaal feit stellen dat iedere
Nederlander zo diep in het hart grijpt, dat allen als één man voelen: dit is het ogenblik. Dan
zouden de handen gelijk zakken, de machines tegelijk stoppen, de pennen tegelijk weigeren.
Dat weten de Duitsers. En zij trachtten een dergelijk feit listig te vermijden.
Onverwacht raken de Duitsers dan op 29 april toch een gevoelige plek. Het bevel van de
generaal is grimmig, is zelfs zo dreigend mogelijk geformuleerd. Binnen het
Reichskommissariat stond al weken vast dat voor allerlei groepen uitzonderingen gemaakt
zouden worden. Ook was duidelijk dat de militairen zich niet alleen in een keer maar juist
gefaseerd zouden moeten melden.
Waarom de Duitsers in hun oproep zo krachtig mogelijk wilden zijn? Wellicht is de redactie
sterk beïnvloed door de verrichtingen aan het front in Noord-Afrika en de Sovjetunie. Generaal
Rommel kreeg klappen in het zand van de Sahara. De Sovjetunie werd winnaar in de slag om
Stalingrad en Rostow. De Duitsers hebben de gevolgen van Christiansens proclamatie danig
onderschat. Rauter, de hoogste SS en politiebaas in Nederland verwachtte niet meer dan wat
oplaaiende onrust. Reichskommissar Seys-Inquart vertrok op 27 april met een gerust hart
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naar Berchtesgaden voor een gesprek met Goering, Himmler en Hitler.
Dat de april-meistaking in Hengelo uitbreekt is meer dan louter toeval. Vanuit de metaalstad
hebben een jaar eerder twee vakbondsmensen een tocht gemaakt in Nederland om te peilen
in hoeverre de bereidheid bestond om mee te werken aan een algehele staking. De twee zijn
Jan Vlam, werkzaam bij Dikkers (later burgemeester van Goor en Winterswijk) en Tjitte
Roorda, chef van de afdeling drijfwerk bij Stork. Vlam en Roorda bezochten in het jaar 1942
tal van plaatsen in het westen van het land: Haarlem, Delft, Amsterdam, Utrecht. Wellicht
nog enkele steden meer, er is echter geen reisverslag bijgehouden. Op hun missie hadden
Vlam en Roorda niet alleen de steun van de vakbonden maar ook van de fabrikanten. Jan
Vlam noemt met name de Hengelose fabrikanten Dikkers, de broers Frans en Willem Stork
en enkele leden van de familie De Monchy. Het resultaat van de tocht was pover. De situatie
was dat men vooral in het westen de schrik te pakken had voor de kracht waarmee in het jaar
1941 de Februaristaking was neergeslagen. Het idee van een algemene landelijke staking blijft
binnen de kringen van de vakbond levend. Alleen, welk moment moet worden gekozen om
massaal tegen de Duitse overheersing te demonstreren? Voor Vlam en Roorda is duidelijk dat
het moment waarop de Nederlandse oud-militairen weer in krijgsgevangenschap worden
gevoerd het breekpunt is.
Op die negenentwintigste doet Tjitte Roorda zijn ronde door het bedrijf. Zijn functie brengt
hem vrijwel op alle afdelingen van Stork.
Bij gerucht hoorde ik van de proclamatie van Christiansen. Ik spoedde mij naar de hoofdportier
om het gerucht te verifiëren. Het bleek maar al te juist. Toen flitste het door mijn hoofd: nu, nu,
nu… Ik ging naar de werkplaats, eerst naar de grote freserij. Ik kende ze daar allemaal. Ik wist
dat ik vrijuit kon spreken. Jongens, zei ik, nou is het tijd. Ik hoefde verder niets te zeggen. Ja,
riepen ze allemaal, ja, natuurlijk, nu gaan we eruit. Toen naar de gieterij, de grootste afdeling
van onze fabriek. Ook daar legde iedereen dadelijk het bijltje er bij neer. Toen naar mijn eigen
afdeling, waar anderen al bezig waren de zaak aan het rollen te krijgen. De zaak liep, ik zag
drommen mensen naar buiten komen. Niet alleen personeel van de fabriek, ook de collega’s van
het kantoor. Ik stond met m’n fiets buiten. Ik fietste door Hengelo. Het zag zwart van de mensen.
En in de andere fabrieken (Dikkers) kwamen ze voor de ramen kijken en ja hoor, daar liepen ze
ook naar buiten. Binnen een uur lag heel Hengelo plat. Die middag kwam een klein groepje van
ingewijden bij mij thuis. Vergaderen. Roorda nam op zich de adressen die we het voorgaande
jaar hadden aangedaan, in omgekeerde volgorde weer te bezoeken. Voor de staking hadden
we geen draaiboek. Je moest niets op papier hebben in die jaren. Wel hadden we overal onze
voelhorens uitgestoken. In de fabrieken wist men dat de staking op een gegeven moment zou
komen. Dat was in de illegale vakbondskringen wel besproken. Want hoewel de vakbeweging
was leeggelopen, bleven de mensen onderling contact houden. De contacten waren
voornamelijk persoonlijk. Dat leverde in Hengelo geen problemen op, de fabrieken liggen
allemaal dicht bij elkaar. Slechts hier en daar is gebruik gemaakt van de telefoon.
Voor de communicatie met de omliggende plaatsen wordt veel gebruik gemaakt van de
telefoon. Alleen al door drukkerij Smit worden die donderdag dertig bedrijven ingelicht
omtrent hetgeen in Hengelo gaande is. Bedrijf na bedrijf wordt verlaten. Vele duizenden
trekken door de straten huiswaarts. De Moffen zijn te ver gegaan, ze kunnen barsten. Geen
demonstraties om het ongenoegen kenbaar te maken. De staking breidt zich vanuit Hengelo
snel uit. Tegen het einde van de middag is het merendeel van de Twentse bedrijven in staking.
De volgende dag ligt heel Twente plat. De bevolking sluit zich aan bij de actie. Melkrijders die
vrijdagochtend pas horen van de staking, keren met volle bussen weer terug naar de boeren.
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Die dag wordt op de zuivelfabrieken slechts zeventien procent van de melk aangevoerd.
Roorda heeft inmiddels tijdens zijn reis naar het westen al veel indrukken opgedaan:
In Almelo zag ik veel volk op straat. Ik kon er uit op maken dat de staking daar al behoorlijk
aan de gang was. Ongelooflijk hoe snel de sneeuwbal rolde. Maar, hoe verder naar het westen,
hoe minder van de staking te merken was. In Amsterdam besprak ik hoe het personeel van de
grote werven en fabrieken te bereiken. Vrijdagochtend stond ik op de IJ-pont. Een pont stampvol
met arbeiders. In tamelijk propagandistische termen heb ik daar uiteengezet wat in Twente
gebeurde. En gezegd dat Twente daarbij rekende op de volledige steun van de bevolking in het
westen. Later heb ik nog op verschillende pontveren gesproken. Ook ging ik naar de poort van
Werkspoor. Het succes was niet direct merkbaar. Verder ging ik, met de trein naar Haarlem,
Delft en Rotterdam. In die laatste stad werd me duidelijk dat de zaak niet ging zoals ik me had
voorgesteld. De Rotterdammers stelden dat de spoorwegen nog steeds reden. Het rijden van de
treinen vertelde hen dat de tijd nog niet rijp was.
Hoewel de vonk van het verzet niet overal overslaat is aan het einde van de vrijdagochtend in
grote delen van Nederland sprake van een algemene staking. Naast Twente wordt in heel
Friesland gestaakt, het oosten van Groningen, het westen van Brabant, Zuid-Limburg en een
deel van de kop van Noordholland. Uitgezonderd Zeeland is in elke provincie sprake van grote
stakingen.
De Duitse reactie op de stakingen laat niet lang op zich wachten. Donderdagavond al arriveren
de eerste versterkingen in Twente. Op vrijdag wordt voor de provincies Overijssel, Gelderland,
Noord-Holland en Limburg het standrecht van kracht. De omvang van de stakingen is die dag
blijkbaar nog niet goed tot de Duitsers doorgedrongen. Zaterdag zal voor het hele land het
standrecht van kracht zijn. Deelnemers aan samenscholingen, stakers en verspreiders van
pamfletten kunnen her en der op aanplakbiljetten lezen dat hen de kogel wacht. De Duitsers
willen de staking het eerst in Hengelo breken. Beauftrater Weidlich roept vrijdagavond de
Hengelose fabrikanten bijeen. De volgende morgen om tien uur moeten de arbeiders weer aan
het werk zijn. De fabrikanten zeggen tegenstribbelend toe boodschappers te sturen om te
proberen de arbeiders te bereiken. Weidlich belooft dat de Ordnungspolizei en de Waffen-SS
zaterdagmorgen om tien uur zal beginnen te patrouilleren. Arbeiders die dan nog buiten de
fabrieken worden aangetroffen zullen ter plekke gedood worden. De stakingsgolf verlies die
zaterdag een deel van haar kracht. Tot teleurstelling van velen sluiten de spoorwegen zich
niet aan bij de staking. Daarnaast gaat een deprimerend effect uit van de uitzendingen van
BBC en Radio Oranje. Blijkbaar is het nieuws van de stakingen nog steeds niet tot Engeland
doorgedrongen.
Het standrecht wordt met een grimmige willekeur toegepast. Enige tijd later zal Rauter in een
besloten vergadering met districtsleiders van de NSB melden dat in een geval als de aprilmeistaking maar volgens één principe kan worden opgetreden:
Eerst hard ingrijpen en dan ontspannen. Opdat met weinig doden voldoende bereikt wordt.
Het komt er niet zozeer op aan dat de juiste man wordt neergeschoten. Het komt er eerder op
aan dat op het juiste moment doden vallen
In de geest van Rauters bevelen worden vrijdagavond in Enschede twee personen
neergeschoten. Het is een half uur voordat de avondklok van kracht is. Beiden overlijden kort
daarna. De volgende dag moet Hengelo tol betalen. Tegen half tien sterven ten gevolge van
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een wildemansactie van Duitse commando’s twee arbeiders, een derde wordt zwaar gewond.
Her en der vallen slachtoffers. Ingenieur Loep wordt bij Stork gefusilleerd, bij textielfabriek
Spanjaard in Borne wordt bedrijfsleider Brasser gedood. De lijst van slachtoffers wordt steeds
langer. De april-meistaking zal tenslotte vijf dagen duren. Het rijksinstituut voor
oorlogsdocumentatie komt tot een aantal van tachtig gefusilleerden (als straf doodschieten).
Daarnaast zijn vijfennegentig personen op straat doodgeschoten en raken ruim vierhonderd
mensen zwaar gewond. Bij het aantal arrestanten ten gevolge van de stakingen moet gedacht
worden aan vele duizenden. De meesten komen vrij snel weer op vrije voeten, een harde kern
van negenhonderd mensen wordt opgesloten in het concentratiekamp Vught. Tot de doden
die betreurt worden behoren ook vrouwen, zoals in Almelo het geval was.
Een aparte plaats onder de Twentse slachtoffers nemen acht werknemers van de textielfabriek
Jordaan in Haaksbergen in. Op de vijfde dag van de staking is bij Jordaan de staking nog
steeds niet gebroken. Rond de klok van tien uur arriveert die morgen voor de fabriek een
overvalwagen. Luitenant Schatz eist dat een lijst wordt samengesteld van degenen die om
twaalf uur het werk nog steeds niet hebben hervat. Om vier uur komen de Duitsers terug. In
totaal vierentwintig personen worden uitgekozen om meegenomen te worden naar het
gevorderde klooster Dolphia. Na een verhoor mogen vijftien van hen terug naar Haaksbergen.
De overige gaan met hun bewakers op weg naar Hengelo. Ter hoogte van restaurant De
Broeierd moeten de arbeiders de auto verlaten. Even later klinken in hoop tempo de schoten.
Zeven man neergeschoten op de vlucht zal straks het dagrapport vermelden. Slechts twee
mannen zijn aan het bloedbad kunnen ontkomen. De een duikt onder, de ander verschijnt
dindags weer op de fabriek. De laatste wordt opnieuw opgepakt en enkele uren later in de
tuin van klooster Dolphia gefusilleerd. Een houten kruis aan de weg van Hengelo-Enschede
herinnert aan de plaats waar het bloedbad plaatsvond.
De bezetters hebben in mei 1943 de macht om Nederland weer aan het werk te krijgen. Een
macht die gebaseerd is op bruut geweld. Toch lijden de Duitsers een gigantische nederlaag.
Want het Nederland van na de april-meistaking is een heel andere tegenstander dan het
Nederland van voor die vijfdaagse oorlog van de arbeiders. Oud-verzetsman H.M. van
Randwijk zou later schrijven:
De werkelijke grote betekenis der April-meistaking lag in het feit, dat er iets was gebroken,
een innerlijke rem, een schrikverstarring tegenover de Duitse macht. Een fatsoensbarrière,
die moest worden genomen aleer de nette en vaak christelijke burgerman bereid was staker,
saboteur te worden. Gegroeid was het besef dat de Duitse terreur allen belaagde. Voor wie
niet koos voor het verraad, was verzet nog het enig mogelijke.
Niet toevallig is dat de LO (landelijke organisatie) die zich tenslotte over driehonderdduizend
onderduikers ontfermt, zich in mei 1943 sterk uitbreid. Vanuit de LO ontwikkelen zich in
deze periode de knokploegen. Erve Lidwina is een bekende verzetshaard, steunpunt van een
knokploeg. De boerderij zal door de moffen worden opgeblazen. Als vroege bode van tal van
latere acties van Twentse Knokploegen komt op de zesde mei het treinverkeer tussen Wierden
en Rijssen tot stilstand. Een groepje saboteurs heeft in het donker van de nacht een gedeelte
van de spoorweg opgebroken. Een goederentrein raakt daardoor het spoor bijster. De ravage
is enorm. Twee dagen later pas rijdt de eerstvolgende trein over het traject. Twente heeft een
flinke stap over de drempel gemaakt.
Bij sommige boeren in Elsen was een gedeelte van het voorhuis gevorderd voor de legering
van de officieren. Bij anderen was de deel gevorderd, daar sliepen de manschappen. Bij
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Hermensink en bij Zwoofert waren de centrale keukens. Op de adressen waar Duitse
militairen van de Waffen SS waren ingekwartierd was de overlast groter dan bij degenen waar
soldaten van de Duitse Wehrmacht waren ingekwartierd. De militairen van de Waffen SS
waren brutaal en vrijpostig. De soldaten van de Duitse Wehrmacht waren ouder, rustiger en
bescheidener. Bij bakker Jansen aan de Plasdijk in Elsen waren ook Duitse soldaten
ingekwartierd. Op een middag, toen de familie aan tafel zat rond de middagpot, werd er aan
de deur geklopt. Er kwam een Wehrmachtsoldaat bescheiden de keuken binnen. ‘Guten
appetit’, begroette hij de familie Jansen, waarop de meuje (oma) antwoordde: ‘Joa, wiej zint
vanmiddag good op tied’. In september 1944 werd het kerkgebouw in Elsen door een Duitse
cavalerie-eenheid gevorderd en deed tot aan de bevrijding dienst als paardenstal en
slaapplaats voor de cavaleristen; het interieur van de kerk werd door de soldaten gesloopt en
de banken werden als brandhout gebruikt. Alleen het orgel wist men nog op tijd te redden en
werd ondergebracht op het erve Hutteman. Ruim een half jaar na de ontruiming van de
Duitsers kan de kerk niet voor diensten worden gebruikt. Na de bezetting is deze kerk geheel
verbouwd en heringericht; dat werd mede betaald door een ontvangen legaat. Niet alleen in
Elsen maar ook in Elsenerbroek waren Duitse militairen gelegerd en ondervond men dezelfde
problemen. In de woning van Ten Brinke aan de Kemperweg woonde tijdens de bezetting de
joodse familie Heyman. Ze hadden een textielzaak en een café. Een beledigende opmerking
tegen Duitse dames die op de volkshogeschool Diependaal verbleven, had tot gevolg dat David
Heyman nog dezelfde avond werd opgepakt. Hij werd op 9 juli 1942 in kamp Mauthausen
vermoord. Zijn vrouw en drie kinderen vonden geen onderduikadres. Met de algehele
deportatie van de joden werden ook zij opgepakt. Zij zijn vermoord in het concentratiekamp
Sobibor. Slechts een enkeling vond een onderduikadres, zoals het gezin (man, vrouw en twee
kleine kinderen) Van Gelder uit Enschede. Ze kwamen terecht bij de paardenhandelaar J.H.
Ter Harmsel aan de Bullenaarsweg in Enterbroek. J.H. Ter Harmsel was beter bekend onder
de naam Pool Hendrik. Bij de familie Ter Harmsel is nooit naar Joden gezocht zodat de familie
Van Gelder de bezetting heeft overleefd. De Duitse militairen die in Elsen en omgeving waren
gelegerd deden hun oefeningen op de Langenberg, aan de noordelijk kant van de
Enterbroekweg. De loopgraven die daar door de Duitse militairen zijn gegraven hebben nog
lang aan de bezetting herinnerd. Op de Langenberg is een Oostenrijkse deserteur gefusilleerd.
Het lijk is na de oorlog opgegraven en herbegraven op de begraafplaats van Markelo. Op ‘De
Hoch’ vonden wapendroppingen plaats. Via geheime codes werd nauwkeurig de plaats van de
dropping doorgegeven aan de leiding van het verzet. De leden van de verzetsgroepen zorgden
ervoor dat de afgeworpen wapens veilig werden gesteld.
Achter het kanaal werd intussen de ene boerderij na de andere in puin geschoten. In
Bornerbroek kwam hierbij een vrouw en een klein kind om het leven. De kanaaldijk is aan de
westelijke kant een halve meter hoger dan aan de oostkant en bood zodoende een veilige
verdedigingslijn voor de Duitsers en zij hadden daardoor ook een uitstekend schootsveld over
het gebied vanwaar zij de Canadezen verwachtten. Het inmiddels bevrijde vliegveld Twente
was op haar startbanen en vele hangars na vrij ongeschonden uit de strijd gekomen. Men
werkte daar met man en macht om het vliegveld weer operationeel te maken. Het gelukte al
in de avond van 6 april 1945 om een noodstrip gereed te hebben. De volgende morgen landden
hierop al de eerste squadrons die met name bij de strijd om het Twentekanaal luchtsteun
konden geven. Na de geallieerde doorstoot trokken de onderdelen van het Britse leger even
ten noorden van Enschede Duitsland in. Tevoren was een smalle strook van Nederland
veroverd. De taak van de Canadezen was er nu voornamelijk op gericht om met behulp van
de Poolse strijders Oost-Nederland en Noord-Nederland te bevrijden. En om daarna in het
noorden door te stoten tot de Elbe en daar contact te maken met de Russen. Op zondag 8
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april werd de beschieting van Enter en omgeving aanmerkelijk minder en ook in de daarop
volgende nacht was het redelijk rustig. De taaie gevechten en de overweldigende vijandelijke
indruk hadden de gevechtskracht van de Duitsers danig aangetast. Zij kwamen tot de
conclusie dat slechts door een verdere terugtocht een omsingeling kon worden voorkomen.
Het bleek duidelijk dat de Canadezen al op zondagochtend het Duitse verzet hadden gebroken,
door met name hun luchtmacht in te zetten. Jagers in duikvlucht mitrailleerden iedere
Duitser die zich liet zien. Daar trokken de Duitsers gevolgtrekking uit en verdwenen in de
nacht van zondag op maandag 9 april 1945.
Intussen bereikten allerlei hoopgevende berichten de mensen in Enter, de Westerschelde zou
vrij zijn en wordt door Engelse schepen bevaren naar Antwerpen. De Duitsers hebben echter
de dijken doorgestoken, waardoor de Betuwe onder water staat en de Engelsen moesten
terugtrekken. De hongersnood in de steden is hartverscheurend. Grote groepen mensen
komen uit Amsterdam met karretjes gelopen om aardappelen te halen. In januari 1945 is het
bar koud, dertig graden onder nul. Op 6 april hoorde men dat de Engelsen bij Deventer
voorbijtrokken op weg naar Zwolle. Er kwamen nog meer mensen uit de grote steden. Ze
klopten aan en vroegen om eten en of ze in het hooi konden slapen. En dan op de ochtend
van 8 april werd de door de Duitsers afgezette burgermeester gezien op het gemeentehuis.
Onderduikers kwamen uit hun schuilplaatsen. Men was vrij! Een onwezenlijk gevoel, waarvan
de volle betekenis niet eens onmiddellijk tot iedereen doordrong. Er werd op straat gedanst
en feest gevierd. Voor sommigen was dat allemaal wat vroeg, die waren er nog niet aan toe.
Op zondag 8 april 1945 is ook Enter bevrijd door de 'Tommies'. De kinderen M.A. Philippi en
zijn neef, die melk haalden in het Enterbroek bij Bolscher hoorden van de boerin dat de
soldaten van de bevrijders bij de buren (boerderij van Morsink) waren. Daar werden ze
voorzien van eieren. Gelijktijdig kwam een jeep het erf oprijden met vier Tommies. Ze kregen
ook een schortvol eieren van boerin Bolscher. Bij de Nijmeiersbrug was een zandheuvel dwars
over de weg gelegd. De vreemde soldaten vroegen aan de kinderen wat dat te betekenen had,
ze durfden er niet overheen. De kinderen vertelden dat het een zandheuvel was waaronder
telefoonleidingen lagen. In het dorp aangekomen werden de kinderen overal tegengehouden
om over hun ervaringen te vertellen. In de kortste tijd liep half Enter richting
Bornerbroekseweg, verder dan de eerste brug kon men niet omdat de brug kapot was. Aan de
overkant stonden de vier soldaten met wie de kinderen reeds eerder gesproken hadden. De
volgende dag: 9 april 1945 kwamen hele colonnes uit de richting Goor Enter binnenrijden.
Het merendeel waren Polen in grote tanks. De straat was niet berekend op de grote tanks en
de stenen vlogen uit de straat in de bochten van de Dorpsstraat. De tanks lieten een spoor
van vernieling achter. Het wegdek werd door de schuivende tanks volledig vermorzeld. Het
was een groots schouwspel om zo'n legermacht door Enter te zien rijden richting Rijssen. Dat
ging een aantal dagen aan één stuk door. De geallieerden gooiden met sigaretten en chocolade.
Men bleef zo lang mogelijk kijken om van dit feestelijk gebeuren niets te zullen missen.
Ook Almelo had onder de oorlogshandelingen geleden en er was dus heel wat opbouwwerk te
verrichten. Door gezamenlijk inspanning werden de beschadigde huizen snel hersteld.
Aangezien de oorlog met Japan nog voortduurde kon men zich vanaf 19 mei 1945 aanmelden
als oorlogsvrijwilliger. Het aanmeldingspunt hiervoor was het bureau Ootmarsumsestraat 75
in Almelo. Het bureau fungeerde ook voor de aanmeldingen uit de gemeenten Borne, Rijssen,
Tubbergen, Vriezenveen en Wierden.
Het onderwijs werd zoveel als mogelijk hervat en de scholen deden een beroep op de ouders
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om hun kinderen niet langer thuis te houden. Een goede schoolopleiding was een vereiste
voor de toekomstige opbouw van het land. Grote aandacht werd besteed aan de
volksgezondheid. Dat een en ander nog niet vlekkeloos kon verlopen bleek wel uit de
samenstelling van de ambulancedienst die met particuliere auto’s haar werk moest
verrichten. Op vrijdag 11 mei 1945 werden alle verduisteringsvoorschriften opgeheven.
Gelukkig hadden zowel de geallieerden als de Nederlandse regering in Londen de
wintermaanden 1944-1945 gebruikt om in het zuiden van het land enorme voedselvoorraden
op te slaan. Deze voorraden werden nu over de overige delen van het land gedistribueerd. Het
had een aanmerkelijke verbetering van het voedselaanbod tot gevolg. De brood- en
vleesrantsoenen werden ruimer. De melkrijders konden weer zonder gevaar de melk naar de
melkfabriek vervoeren. Als men met de fiets naar Markelo, Goor of Rijssen moest, behoefde
men niet bang te zijn dat de fiets door de Duitsers werd gevorderd.
Het zuiden was één en al verwoesting omdat het zowel krijgsgebied als operatiegebied was
geweest en ten dele door de bevolking ontruimd. De Duitsers hadden onder andere Roermond
en omgeving doen evacueren naar Friesland. De mannen van de Nederlandse Spoorwegen
pakten het werk weer krachtig aan om zo snel mogelijk de treinen weer te laten rijden. Ze
waren een half jaar op non-actief geweest. In de eerste plaats reden de treinen voor de
voedselverzorging en de kolentransporten. Met name de brandstofvoorziening was nogal
zorgelijk en dit zou nog geruime tijd blijven duren. De door koningin Wilhelmina en de regering
in ballingschap in Engeland voorbereidde vernieuwing zou nog een tijdlang uitblijven. Ze
hadden geen rekening gehouden met de desolate werkelijkheid. De veelbelovende plannen
werden niet verwezenlijkt. De zuivering leverde niet op wat ze ervan hoopten en veel van het
oude keerde terug. Wel werd het visioen van een bevrijd, herrezen moederland verwezenlijkt
maar niet het mooier Nederland werd geboren dat de verzetshelden voor ogen zagen, toen zij
de dood tegemoet gingen. Eerst de jongeren in de jaren zestig rekenden af met het verzuilde
Nederland. De Canadese militairen schenen de rol van ambassadeurs van hun land met
succes te hebben gespeeld want in de naoorlogse jaren werd Nederland één van de
voornaamste bronnen van Canadese immigratie. Een duidelijk bewijs van het elan van de
opbouw was de grote tentoonstelling 'Twente herrijst’. De tentoonstelling werd in augustus
1956 op de kasteelweide in De Dijk gehouden en werd zelfs door prins Bernhard bezocht.
Langer dan een mensengeneratie is het geleden dat Enter werd bevrijd. Voor degenen die de
oorlog hebben meegemaakt, roept de herdenking ieder jaar op 4 mei persoonlijke
herinneringen en gevoelens op. Voor anderen die na het jaar 1945 werden geboren, biedt deze
herdenking de mogelijkheid tot bezinning op de zo moeizaam verworven vrijheden en
mensenrechten. Er werd een monument 'Voor Hen Die Vielen' onthuld op de Brandput, waar
jaarlijks op 4 mei de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
wordt gehouden. Vrede brengt vreugde, oorlog verdriet. Het is een waarheid die de oude
Entersen zelf hebben ervaren. De jongeren zullen hopelijk van deze ervaring kunnen leren.
Een bezoek aan het Canadese oorlogskerkhof in Holten, waar bijna veertienhonderd Canadese
bevrijders zijn begraven, zal hierbij ongetwijfeld nuttig zijn.
Op 18 februari 1945 schreef de aanstaande zwager Reinhardt in het poëziealbum van mijn
moeder.
Beste Willy
Hoe dreunt de wereld van dee’z tijd,
van bommen en granaten.
Is menigeen zijn richting kwijt,
voelt zich van God verlaten.
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Maar God de Heer die is er nog,
al werkt Hij in ’t verborgen.
Zijn grote plannen,
Hij blijft toch,
voor ons als Vader zorgen.
Je a.s. Zwager Reinhardt Grijsen.
Eind 1943 werden twintigduizend jonge boompjes van de witte moerbei geplant op een groot
terrein achter het voormalig slachthuis aan de Volksparksingel te Enschede, ongeveer op de
plaats waar nu de ijshal is. De moerbeiboompjes waren besteld in Boskoop. Deze
moerbeiboompjes vormen de start van een merkwaardig project in Enschede, dat gericht was
op het produceren van natuurzijde. Het was een initiatief van de directie van de textielfabriek
Holland: L.A. Stroink, G. Haverkate junior en K.H. Harkema. Wat heeft hen bezield om zich
middenin de oorlog te willen toeleggen op de productie van zo’n uitheems en luxe product?
Waarschijnlijk waren zij aangemoedigd door de sinds 1929 bestaande Nederlansche
Zijdeteeltvereeniging, die gevestigd was in Den Haag. Het secretariaat was ondergebracht in
het gebouw van de Nederlandsche Heidemaatschappij in Arnhem. Deze vereniging
verspreidde eenvoudige handleidingen voor de zijdeteelt en verstrekte adviezen hierover.
Behalve met zijdeteelt experimenteerde het bedrijf in die tijd ook met de verwerking van wol.
De directie werd niet alleen gedreven door economische motieven. De fabricage van
natuurzijde was hoofdzakelijk bedoeld als werkgelegenheidsproject. Daarbij ging het er om de
werknemers aan het werk te houden opdat zij niet in het kader van de ‘Arbeitseinsatz’ te werk
zouden worden gesteld in Duitsland. Dit arbeidsintensieve experiment, waarbij vijftig
personen waren betrokken, scheen zich hiervoor uitstekend te lenen.
Via relaties ontving de fabriek uit Italië een paar envelopjes met eitjes van de zijdevlinder
bombyx mori. Slecht vijfentwintig gram eitjes kunnen meer dan dertigduizend rupsen leveren.
Het opkweken van de rupsen verliep ongestoord. De tot acht centimeter, vuilwitte rupsen
waren zo vraatzuchtig dat men in stille uren in de kweekruimte duidelijk hun geknaag kon
horen. Tweemaal per dag, ook tijdens het weekeinde werden de moerbeibladeren ververst.
Door het personeel was een aantal houten rekjes getimmerd. Tussen de spijltjes hiervan
gingen de rupsen zich na achtendertig dagen inspinnen voor hun verpopping. Tien dagen na
het inspinnen moesten de poppen, die in de cocons leefden, worden gedood met behulp van
stoom. De door stoom zacht geworden cocons werden door meisjes uiterst voorzichtig in een
waterbad van negentig graden gedeponeerd, waarin zij bleven drijven. Voor dit bad werden
oude verfkuipen gebruikt van twee meter in het vierkant met een diepte van een meter.
Daarna kwam een moeilijk karweitje dat de nodige routine vergde. Met behulp van een stuk
of tien badborstels werd het uiteinde van de spindraad opgespoord door deze door de
dobberende cocons te roeren. Hierna kon een aantal draden tegelijk worden gehaspeld, zodat
men en klosje ruwe zijde of grège verkreeg. Een cocon bestaat uit een spinseldraad van
gemiddeld zesendertighonderd meter lengte en levert ongeveer een gram zijde. Het twijnen
van de garens en het weven van de zijde leverden weinig problemen op. Het bedrijf had reeds
ervaring in het verwerken van kunstzijde. De directie toonde zich zeer tevreden over de eerste
resultaten.
Bij de uitvoering van het project werd veel medewerking verleend door het rijkstextielbureau
te Arnhem. Men bood hulp bij het verkrijgen van brandstof. Toen de kolen op raakten moest
men overgaan op het stoken van turf, die echter niet gemakkelijk verkrijgbaar was. Doorn,
die vaker lastige karweitjes moest zien te klaren, werd er met een gasauto van het bedrijf op
uit gestuurd om de brandstofvoorziening te organiseren. Elke maand werden twintig
werknemers in Vriezenveen, later ook in Drente, ingekwartierd om daar turf te steken. De

69

mensen die uitgezonden werden wilden maar wat graag want in de veengebieden konden ze
in ruil voor textiel aan voedsel komen. De gewonnen turf werd per spoor naar Enschede
vervoerd. Om de stapel enigszins te beveiligen tegen diefstal, werden deze besprenkeld met
kalk, hetgeen niet altijd mocht baten.
Daarmee is niet gezegd dat men de arbeiders geen turfje gunde. De fabriek Holland stond bij
de arbeiders goed aangeschreven vanwege het gevoerde vooruitstrevende sociale beleid.
Gedurende de oorlogsjaren werd stelselmatig textiel geruild tegen voedsel ten behoeve van het
personeel. In betonnen ringen, die van de gemeente afkomstig waren werden duizenden eieren
opgeslagen. In houten tonnen werd een enorme hoeveelheid jam bewaard, tot deze ging gisten
en uit de tonnen barstte. Australisch schapenvet, oorspronkelijk bestemd om de garens glad
te maken, werd in de fabriek gezuiverd. Het moest drie uur sudderen voordat het voor
consumptie geschikt was. Bij het vijfentwintig jarig bestaan in het jaar 1941 kreeg iedere
medewerker een bedrag van vijfentwintig gulden en twintig eieren, twee blikken vlees en een
voorraad jam. Behalve aan de voedselvoorziening schonk het bedrijf tevens aandacht aan
andere sociale aspecten in de sfeer van maatschappelijk werk.
Ondanks controles door Duitse militairen werd de textielfabriek Holland ongemoeid gelaten.
De Duitse autoriteiten stonden niet onwelwillend tegenover het project. Het zou mogelijk zijde
opleveren voor de fabricage van parachutes. Het lag echter allerminst in de bedoeling van de
directie de bezetters van parachutes te voorzien. Het lukte steeds het begeerde product uit
handen van de Duitsers te houden. De geproduceerde zijde bleek overigens ook niet geschikt
te zijn voor parachutes. Na moeizaam experimenteren was men erin geslaagd de techniek
onder de knie te krijgen. Het resultaat was echter economisch gezien lang niet lonend. Volgens
Harkema werd slecht één lap ongeverfde zijde gefabriceerd van tien meter lang en zeventig
centimeter breed. En deze werd tot overmaat van ramp op een dag gestolen. Ondanks deze
teleurstelling had het experiment ruimschoots zijn nut bewezen. Geen enkele werknemer was
tijden de oorlog werkloos geworden!
Tegen het einde van de oorlog werd de productie van zijde gestaakt. De moerbeiboompjes
waren inmiddels anderhalve meter hoog en leverden hun bleke vruchten waarvan lekkere jam
werd gemaakt. Na het beëindigen van de zijdefabricage werd de grond verdeeld in een aantal
moestuinen van honderd vierkante meter. Ze werden ter beschikking gesteld van de arbeiders.
Wat er verder met de moerbeibomen is gebeurd is niet bekend. Wel bewaren sommigen als
herinnering aan deze merkwaardige episode nog een kleine, zilveren cocon. Die werd ooit
gesponnen door een Enschedese zijderups.
Het is 30 april 1945, even voor vijftien uur dertig. De voorhoede van het Russische leger is
nog maar een paar honderd meter verwijderd van de ondergrondse bunker van de
rijkskanselarij, waar Hitler zichzelf op dat moment door het hoofd schiet. In de handen komen
van de Russen, dat was voor hem het ergst denkbare scenario. De Russchische dictator Jozef
Stalin heeft echter wel twijfels over de dood van Hitler, gevoed door tegenstrijdige berichten
die hij van zijn twee rivaliserende veiligheidsdiensten ontvangt. Stalin had zich bij de Duitse
inval in het jaar 1941 al te grazen laten nemen door Hitler en kampt sindsdien met een trauma
over zijn rivaal. Hij laat Hitlers naaste medewerkers opsluiten en geeft opdracht tot ‘Operatie
Mythe’. Onder dwang van opsluiting en marteling moeten de medewerkers het gedrag van
hun voormalig leider nauwkeurig in kaart brengen.
De Russische veiligheidsdienst tekent de ervaringen op uit de monden van Heinz Linge, het
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hoofd van de persoonlijke dienst van Hitler en SS-Obersturmbahnführer Otto Günsche,
persoonlijk adjudant. De maandenlange verhoren worden verwerkt tot ‘Het Boek Hitler’.
Totdat de Duitse historicus Henrik Eberle aan het eind van het jaar 2003 een kopie vindt in
de Russische staatsarchieven. In de bibliotheek van het Amsterdamse Ambassadehotel vertel
de vijfendertigjarige Eberle euforisch over zijn historische vondst.
Ik deed eigenlijk onderzoek naar het Russische leger in de Tweede Wereldoorlog, toen ik op dit
document stuitte. Toen ik me realiseerde dat het speciaal voor Stalin was geschreven, was ik
met stomheid geslagen. Een voormalig kolonel van de Russische geheime dienst had toegang
tot Stalins persoonlijke archief. Hij kon bevestigen dat ik een woordelijke kopie van het origineel
in handen had.
Eberle vroeg collega-historicus Matthias Uhl om mee te werken aan een publicatie van het
document. Het Boek Hitler is een verslag in de periode vanaf de zomer van het jaar 1930,
wanneer Hitler aan de macht komt tot aan zijn laatste dagen in de ondergrondse bunker in
Berlijn. Er staan nauwkeurige beschrijvingen in van zijn dag- en vooral nachtritmen, zijn
drink- en eetgewoonten, zijn ziektebeeld. Het is een ooggetuigenverslag van twee mensen die
tot Hitlers intiemste kennissenkring behoorden.
Opvallend is het hoge ‘roddelgehalte’ in het document. Er wordt uitgebreid ingegaan op zaken
van weinig militaire of politieke relevantie, zoals onderlinge humor binnen de staf, het gedrag
van vrouwen rondom Hitler en op diverse drinkgelagen.
November 1935: De beste grappen van Goebbele gingen over Göring, die volgens hem zijn
uniformen en medailles zo vereerde, dat hij zelfs een medaille op zijn pyjama had genaaid.
Hitler vond dat een goede grap. Om Göring voor de gek te houden gaf Hitler aan Hoffmann (de
huisfotograaf van Hitler) opdracht een medaille van goudpapier en zilverpapier te maken en die
aan Göring te overhandigen met een gewichtig certificaat.
Het is vreemd om te lezen over een Hitler die zich van plezier op zijn dijen slaat. Het boek kent
ook belangrijke feiten die een nieuw licht werpen op de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog. Zo wordt volgens de onderzoeken voor het eerst getoond dat Hitlers direct
kennis had genomen van de bouw van de gaskamers. Niemand heeft dat nog kunnen
aantonen maar dit boek bewijst dat Hitler hier direct met Himmler over heeft gesproken.
Bovendien is de nauwkeurige beschrijving van Hitlers ziektebeeld reden tot een nieuw
onderzoek, menen de auteurs in hun nawoord. Hitler heeft veel minder beslissingen genomen
in zijn laatste dagen dan wordt verondersteld. Generaals hebben na de oorlog al hun daden
afgeschoven op Hitler. In werkelijkheid was Hitler op het eind nauwelijks tot een beslissing in
staat. Hij was ernstig verzwakt, kwam niet meer uit zijn bunker en was daardoor zijn grip op
de werkelijkheid kwijt. Hij bestuurde bijvoorbeeld legers die niet meer bestonden. De feiten in
het boek zijn speciaal geschreven voor Stalin. Daardoor is er veel doorgevraagd naar de oorlog
aan het oostfront, en minder aandacht besteed aan het westfront. Ook de jodenvervolging
komt er marginaal in voor omdat Stalin zelf ook een antisemiet was, zo verklaren de historici.
Als Stalin echter niet de hele waarheid wilde horen, hoe hoog is dan het waarheidsgehalte van
het document. Het boek is een bron van informatie over Hitler en het zegt tegelijkertijd iets
over Stalin en de sovjetideeën over Hitler. Uhl verklaart dat de ondervragers van de NKVD
(Russische geheime dienst) alleen geïnteresseerd waren in feiten en niet in interpretaties van
de ondervraagden; Linge en Günsche werden afzonderlijk verhoord.
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Allen, die hier tezamen zijn,
de levenden, de doden,
de handbreed, die ons scheidt, is klein,
wij zijn tezaam ontboden
voor het gericht…
Gedenk de liefste, die hier ligt,
de broeder, vrind of vader,
maar gun Uw ogen wijder zicht,
aanzie het land en alle mens tegader,
hoor dit bericht:
Wij staan tezaam voor het gericht
voor goed of kwaad te kiezen,
een volk dat voor tirannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht.

H.M. Van Randwijk
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Rijssen in de Tweede Wereldoorlog
Duitsland ging maar door met het uitbreiden van zijn krijgsmacht. Daardoor gingen ook
andere Europese landen maatregelen treffen om op een oorlog voorbereid te zijn. In Nederland
werd in het voorjaar van 1939 de luchtbescherming opgericht, ook in Rijssen. Deze groep
kreeg op 23 maart 1939 een vaste waarnemingspost in de toren van de Nederlands Hervormde
kerk. Deze post had een telefoonverbinding met het politiebureau in het gemeentehuis. Het
was een uitkijk- en meldingspost; de post was alleen in de nacht bezet van 20.00 uur tot
22.00 uur door één persoon en van 22.00 uur tot 06.00 uur door twee personen. Voor deze
dienst waren in het begin per groep zes personen beschikbaar. De eerste melding- en
uitkijkpost bestond uit groep A: de heren G. Kappert, H. ter Harmsel en B. Magnus. Later is
deze groep vervangen door W. Seppenwolde, M.T. Meier en A. Pennings. Van de andere
groepen (B,C, D) zijn maar enkele namen vermeldt: Ter Harmsel en Albert Ditsel. Ook was er
een groep radioluisterdienst en ordonnansendienst in deze luchtbeschermingsdienst
opgenomen. In 1940 moesten alle Joodse leden van de dienst ontslagen worden. De afdeling
geneeskundige dienstbestond uit de leden W. Spekhorst, juffrouw Spekhorst, Kiestra, B. van
de Noort, J. Ligtenberg, M. Jansen, H. Jansen en J. Jansen. De luchtbeschermingsdienst
verstrekte rapporten aan de hoofdinspectie van de Landelijke Luchtbeschermingsdienst te
Utrecht. De leden kregen een opleiding inzake eerste hulp bij ongelukken (EHBO).
Iedereen in Rijssen was wakker en overal stonden groepen mensen bij elkaar. Om drie uur
werden de overvliegende Duitse vliegtuigen gehoord. Dan opeens werden er zware
ontploffingen gehoord. De brug over de Regge bij Exoo en de brug over de Elsgraven aan de
Enterweg hadden de Nederlandse soldaten laten springen. Zo ging het in heel Twente. De
militairen hadden de opdracht de versperringen klaar te maken en de bruggen te laten
springen. Toch gebeurde het dat de bruggen bij Rijssen, Goor en Diepenheim al vernield
waren, terwijl de soldaten achter Enter nog in de stelling lagen. Zij hadden geen opdracht
gekregen voor vernieling van de bruggen. Toen deze militairen begrepen wat er gaande was
hebben zij ook de bruggen laten springen. Toen deze soldaten terug wilden richting Deventer
kon ze met hun militaire voertuig niet verder dan de kapotte brug op de Enterweg. Er werd
toen in Rijssen een vrachtwagen georganiseerd waarmee ze verder trokken. Maar ze moesten
bij Holten weer te voet verder want daar waren veel bomen als versperringen met trotyl
(trinitrotoluene=springstof) omgeblazen en was de weg geblokkeerd. Het grensbataljon had
zijn opdracht uitgevoerd en was teruggetrokken over de IJssel. Er waren drie groepen, de
groep Binnengait, de groep Exoo en de groep Reggebrug Zuna.
Bij de eerste meldingen van de Duitse inval hebben de grenstroepen hun opdracht goed
uitgevoerd. Overal werden versperringen aangebracht en werden de bruggen vernield.
Groepsgewijs trokken ze zich terug. Als de achterliggende groepen een brug gepasseerd waren
wordt ook deze brug vernield. De meeste bruggen in de omgeving van Rijssen waren van
springladingen voorzien en ‘s morgens 10 mei vernield. Toch wisten de Duitsers via omwegen
de vernielde bruggen te ontwijken en tegen 10 uur kwamen de eerste Duitse gevechtswagens,
motoren met zijspan en andere militaire voertuigen via Enter over de Witmoesdijk Rijssen
binnen. Hele colonnes trokken door Rijssen via Holten naar het westen. Toen de Duitsers op
de Wierdensestraat voor de versperringen kwamen te staan op de Reggebrug werden de
aspergeversperring met snijbranders verwijderd en konden ze verder Rijssen binnen trekken.
Een aspergeversperring is de vooral in kringen van defensie en leger gebruikte benaming voor
een bepaald soort tankversperring. In Nederland werden aspergeversperringen al in 1939 en
1940 toegepast. Later werden ze door de Duitsers veel toegepast bij de aanleg van de
Atlantikwall in 1943. In het Duits worden ze "Rommelspargel" genoemd, naar veldmaarschalk
Erwin Rommel. De bedoeling van de Duitsers met dit verdedigingswerk was met name om
voertuigen die vanaf het water kwamen (amfibievoertuigen) tegen te houden.
Aspergeversperringen werden ook onder water aangelegd, waarbij ze de scheepvaart vlak
onder de kust bemoeilijkten.
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Een aantal palen of zuiltjes, veelal puntig, werd schuin naar voren op een rij in de grond
gestoken en verhinderde de doorgang van pantser- of andere voertuigen. Als materiaal werden
spoorrails, profielstalen balken of houten palen genomen en soms werden deze ook nog in een
betonnen sokkel gegoten om te verhinderen dat de staven in het rulle zand snel omvielen. De
aspergeversperring kon ook snel als wegversperring worden aangelegd, maar was moeilijk
weer te verwijderen wanneer weerhaken in de kokers waren uitgeklapt. Onderaan de punt
van de 'asperge' was vaak een landmijn bevestigd, zodat een voertuig dat er tegenaan reed,
niet alleen werd tegengehouden, maar ook beschadigd of zelfs vernietigd werd. Ook bij het
gebruik onder water werd soms een landmijn geplaatst aan de bovenzijde om
landingsvaartuigen te beschadigen.
Voor de inval van de Duitsers bij het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn er op veel plaatsen
aspergeversperringen geplaatst in Nederland, zoals bijvoorbeeld in de Grebbelinie. De
Schalmdijk moest worden afgesloten, omdat die toegang bood tot de voorposten op de
Slaperdijk (waartoe ook De Schalm en de Linie van Juffrouwwijk behoorden). Er is sprake van
om de plaats tot oorlogsmonument te verklaren. Inmiddels zijn er ook enkele resten van
aangetroffen ten noorden van de Waalbrug bij Nijmegen in Lent.
De meeste tankversperringen zijn inmiddels verwijderd uit het landschap. Waar ze niet in de
weg lagen, zijn ze behouden (zoals enkele in de voormalige Grebbelinie). In de duinen ziet men
soms nog de betonnen platen met gaten liggen.
In het Brabantse Mill bevindt zich nabij de spoorbrug over het defensiekanaal (PeelRaamstelling) een gerestaureerde aspergeversperring, een Rijksmonument. Op deze
versperring ontspoorde op 10 mei 1940 een Duitse trein.
In Nijmegen is op 5 augustus 2013 een tankversperring uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.
Bij graafwerkzaamheden in Lent kwam een aspergeversperring boven. Dat soort tankstoppers
is door de Nederlandse krijgsmacht aangelegd tijdens de mobilisatie voorafgaand aan de
Duitse inval. De constructie van staal en beton wordt in kaart gebracht en vervolgens
uitgegraven, zo laat de gemeente Nijmegen weten. De graafwerkzaamheden zijn voor de
verlenging van de Waalbrug over de toekomstige nevengeul voor de Waal. De versperring is
aangetroffen in het talud ten noorden van de brug, net voorbij het Sergeant Robinsonviaduct
(over de Bemmelsedijk).

Aspergeversperring bij Mill, Noord-Brabant, die op 10 mei 1940 een Duitse trein deed
ontsporen. Nu is de versperring een rijksmonument.
De spoorbrug over de Regge leverde helemaal geen moeilijkheden op. Hier waren helemaal
geen voorbereidingen getroffen om de brug te vernielen in verband met het intensieve
treinverkeer. Ook de seinapparatuur en de wissels waren niet vernield. Niet alles verliep
volgens plan. Dat blijkt wel uit het feit dat enkele posten geen bericht kregen om de bruggen
te laten springen of versperringen op te werpen. Terwijl de meeste opdrachten waren
uitgevoerd en de betrokken militairen al lang op weg waren naar hun verzamelpunt over de
IJssel, stonden de militairen van de springploeg bij de Exoobrug nog steeds op wacht. Ze
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hadden geen bericht gekregen. In de omgeving hoorden ze explosies en daarom werd soldaat
Piet Blom (na de oorlog getrouwd met Riek Kamphuis (Klompjans) uit Rijssen) op pad gestuurd
om informatie te vragen in Enter bij de compagniepost bij hotel de Adelaar. In Enter was geen
militair meer aanwezig. Piet Blom fietste terug naar de brug bij Exoo en bracht verslag uit. De
ploeg heeft toen de brug opgeblazen. De militairen vertrokken toen op hun fietsen naar Rijssen
en van Rijssen naar Holten en verder over Heeten naar Olst om daar de IJssel over te steken.
De eerste uren bleef het in Rijssen rustig, niemand ging aan het werk en iedereen probeerde
zooveel mogelijk naar het nieuws te luisteren. De mensen die een radio hadden hoorden de
berichten en vertelden ze aan mensen die geen radio hadden. Zo wist men in Rijssen dat er
in andere delen van ons land zwaar gevochten werd. De Duitse troepen kwamen veel
vernielingen aan bruggen en andere versperringen tegen. Zo kwamen de Duitse troepen tegen
9.00 uur vanuit Enter over de Witmoesdijk Rijssen binnen en trokken verder naar Holten en
Deventer. De spoorbrug over de Regge was niet vernield en tegen 8.00 uur reed een Duitse
trein met militairen en veel wapens Rijssen binnen. Bij Deventer was de spoorbrug wel
vernield en konden de Duitse troepen met hun treinen niet verder.
Ook de groep bij de Reggebrug in Zuna had nog steeds geen bericht om de brug te vernielen
gekregen. Ook zij hoorden de explosies in de buurt en de onderofficier nam toen het besluit
om ook de Reggebrug te vernielen. Tussen Rijssen en Holten reed een vrachtauto en deze werd
gevorderd om de militairen naar Holten te rijden. Achter Holten, op de weg naar Deventer,
waren de versperringen al aangebracht en kon de vrachtwagen niet verder. De groep ging toen
per fiets verder om zich over de IJssel te hergroeperen.
Het gevecht dat de Nederlandse troepen in de meidagen leverden was bij voorbaat een verloren
strijd. De Nederlandse militairen waren bewapend met karabijnen en geweren uit de vorige
eeuw. Half automatische geweren waren niet aanwezig. De uniformen waren ouderwets en
ongemakkelijk, met hoge boord en ook de beenwindsels waren niet praktisch. De bepakking
van de soldaten was veel te zwaar en daardoor waren de militairen belemmerd in hun
bewegingen. De Nederlandse luchtmacht had zestien Fokkerbommenwerpers en in totaal
tweeenvijftig jagers. De kleine tweedekker Fokker was verouderd en kon weinig uithalen. De
kanonnen waren van een verouderd type en ook de mitrailleurs waren oud en hadden nogal
eens storingen. Als afweergeschut had het leger honderdtwintig stuks twee centimeter
kanonnen van Zwitsers fabrikaat. In tegenstelling van het Nederlandse leger was de Duitse
Wehrmacht zeer goed bewapend met de modernste wapens en zeer goed getraind. Ook de
Duitse luchtmacht en tankdivisies waren voorbereid op een aanvallende oorlog en waren ook
goed bewapend. Toen de Duitse legers Nederland binnenvielen hadden deze soldaten al veel
frontervaring in Polen en Noorwegen opgedaan. Het Nederlandse leger had helemaal geen
tanks en ook de luchtmacht was niet groot.
De Rijssense militairen waren gelegerd in gebieden waar veel gevochten werd en de ouders,
vrouwen en kinderen vreesden het ergste voor hun mannen. De Rijssense militairen waren
gelegerd langs de grens in de Achterhoek en Limburg, op de Grebbeberg en in de buurt van
Den Haag. En al spoedig kwamen radioberichten over de zware gevechten op de Grebbeberg
en rond Den Haag. De Duitse overmacht was ontzettend groot en maakten gebruik van veel
parachutisten. De Nederlandse soldaten konden tegen zo’n geweldig leger niet zoveel
tegenstand bieden. Nederland werd langs de gehele grens tegelijk aangevallen. En achter
verdedigingslinies landen de Duitse parachutisten. De strijd was ongelijk. Het Nederlandse
leger kon weinig inbrengen. Het Duitse leger had gedacht in een paar dagen Nederland onder
de voet te lopen, maar dat viel tegen. Er waren zware gevechten bij Den Haag en op de
Grebbeberg. De Duitsers hebben toen op 14 mei Rotterdam gebombardeerd.
Op 14 mei 1940 kwam er in Leiden een special nummer uit van het ‘Leidsch Dagblad. Daarin
stond de boodschap: ‘Duitsland heeft heden middag Rotterdam gebombardeerd, terwijl
Utrecht eveneens met vernietiging wordt bedreigd’. Op de morgen van 14 mei krijgt de
burgemeester van Rotterdam een boodschap van de Duitsers. Rotterdam moet zich voor 12.30
uur overgeven, want anders wordt de stad met de grond gelijk gemaakt. Vanaf twee Duitse
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vliegvelden stegen vroeg in de middag negentig bommenwerpers op. Ze zetten koers naar
Rotterdam. Om 13.30 uur vielen de eerste bommen.
Dit bombardement op Rotterdam en de bedreiging voor Utrecht hebben er toe geleid dat de
strijd in Nederland met uitzondering van Zeeland gestaakt werd. Ongeveer negenhonderd
burgers kwamen in Rotterdam om het leven, achtenzeventigduizend mensen warden dakloos.
Het
Duitse
bombardement
verwoeste
bijna
vijfentwintigduizend
woningen,
vierentwintighonderd winkels, veertienhonderdvijfentachtig kantoren, twaalfhonderdtwaalf
fabrieken, vijfhonderdzesentwintig caférestaurants, tweehonderdvijfenvijftig pensions en
kosthuizen, honderdvijfentachtig garages, zeventig scholen, zesentwintig hotels, eenentwintig
kerken, vier ziekenhuizen en vier stationsgebouwen.
Na vijf dagen zware strijd heeft Nederland toen gecapituleerd. In Zeeland werd de strijd nog
voortgezet samen met de Franse troepen. Tijdens deze vijf dagen zijn tien Rijssense militairen
gesneuveld of zwaar gewond en daaraan later overleden. Van het Nederlandse leger zijn in
deze vijf oorlogsdagen eenentwintighonderdvijfenzeventig militairen gesneuveld waarvan
driehonderdtachtig op de Grebbeberg. Verder waren bijna achtentwintighonderd militairen
gewond geraakt, waarvan achthonderdzestig blijvend invalide. Het Nederlandse leger had in
1940 vier procent officieren. Hiervan zijn meer dan honderddertig officieren gesneuveld. Dit
is in verhouding met het totaal aantal gesneuvelden zes procent.
Nederland had in 1940 ruim tweehonderdvijftigduizend militairen onder de wapenen. Na de
capitulatie gingen hiervan twintigduizend man naar Duitsland in gevangenschap. Begin juli
werden deze krijgsgevangenen weer naar huis gestuurd en daar gedemobiliseerd. De
gesneuvelde militairen hebben door hun plicht te doen hun leven gegeven. De juiste gegevens
over verliezen aan Duitse zijde zijn nooit bekend gemaakt.
In het voorjaar van 1939 waren veel Rijssense jongemannen van negentien en twintig jaar in
militaire dienst. Toen de voormobilisatie werd uitgeroepen moesten de militairen die met groot
verlof waren ook weer opkomen. Ook veel militairen van oudere lichtingen met groot verlof
moesten opkomen. De Rijssense soldaten werden werden over diverse kazernes verspreid en
een gedeelte werd gelegerd langs de grens, in de Achterhoek, achter Arnhem en de Grebbelinie.
Op 28 augustus met de algemene mobilisatie zijn alle dienstplichtige militairen tot vijfendertig
jaar weer opgeroepen in actieve dienst.
Bij de veerbrug over de Regge werden versperringen aangebracht. Er werden betonnen palen
gebruikt en prikkeldraad. De adjudant Wolters, met een sectie soldaten, blijven bij de brug
voor bewaking. Bij de andere bruggen over de Regge en het Twente Rijnkanaal werden ook
versperringen aangebracht. Het grensbataljon werd het 5e bataljon genoemd en was gelegerd
in Holten, Rijssen, Enter, Goor, Diepenheim tot aan de grens bij Glanerbrug. Het
hoofdkwartier was ondergebracht in hotel Vosman in Holten. De bataljonscommandant was
majoor Weber en de compagniecommandant van de troepen rondom Rijssen was kapitein
Draaier. Het compagniebureau was gevestigd in hotel de Adelaar in Enter. De militairen die
in april opgekomen waren hadden al stellingen gemaakt door heel Twente. Ze werden
verbeterd en uitgebreid. Er werden versperringen aangebracht op alle doorgaande wegen. Er
werden grote putringen op de weg geplaatst en gevuld met zand. Men kon dan zigzaggend heel
langzaam passeren. Bij de pelmolen stond een mitrailleur en een pantserafweergeschut
stelling. Deze mitrailleur bestreek de Wierdenseweg en de Reggeoever. De soldaten die deze
stellingen en versperringen bemanden werden in de omgeving ondergebracht, in
boerenschuren, loodsen, eigen barakken of bij burgers. Bij Wolters (’n Traims) aan de
Verelandweg sliepen ze op de deel. De militairen van de PAG lagen bij boer Ter Keurs aan de
Stokmansveldweg. Later kregen ook enkele groepen een eigen barak. De soldaten verdienden
zeventien cent per dag. Voor de grenstroepen werd een weekblaadje uitgegeven, ‘De
Grenswacht’. De soldaten betaalden drie cent, de onderofficieren vijf en de officieren tien cent.
Wanneer de soldaten vrij waren liepen ze te paraderen door Rijssen, daardoor kregen ze veel
contacten met Rijssense families. De Rijssenaren waren gastvrij en de militairen kwamen bij
verschillende families op bezoek voor een kop koffie en een gesprek. Vooral de gehuwde
militairen hadden daar behoefte aan. De vrijgezellen vermaakten zich op straat en maakten
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contact met de Rijssense meisjes. Zeker zeven Rijssense meisjes zijn met een van deze
militairen getrouwd. De winter ging tamelijk rustig voorbij.

PAG stelling (pantser afweer geschut)
Piet Nat werd in april 1939 gelegerd in Rijssen bij de Reggebrug in Zuna. Hij kwam vaak in
Rijssen en kreeg al gauw verkering met Maria Bargboer. In april 1940 werd hij overgeplaatst
naar Overdinkel. Op 9 mei was hij met verlof in Rijssen en is ’s avonds met de laatste trein
teruggegaan via Enschede. Toen de volgende morgen de Duitsers ons land binnenvielen, liep
hij patrouille langs de grens. De Duitsers trokken via Glanerbrug en Oldenzaal ons land
binnen en Piet bleef voorlopig buiten schot en werd de eerste uren niet lastig gevallen. Tegen
10.00 uur kwam er een groep van dertig Duitse militairen en werd Piet krijgsgevangen
gemaakt. Hij werd de grens overgebracht en vervoerd naar Bocholt. Vandaar ging het verder
naar Dethmolt en later naar Polen. Na vier weken krijgsgevangenschap kwam hij terug in
Nederland. Piet is later getrouwd in Rijssen met Maria en woonde in 2004 er nog steeds.
In het voorjaar van 1940 werd verloven ingetrokken, daardoor werden de spanningen steeds
groter. Op 9 april deed het Duitse leger een inval in Denemarken en Noorwegen. Denemarken
verdedigde zich niet en werd in één dag ingenomen. In Nederland werden op die dag de
verloven weer ingetrokken en alle kazematten en stellingen werden bemand met militairen.
Iedereen was op het ergste voorbereid. Op 13 april steeg de spanning nog meer. En de
paraatheid werd opgevoerd. Na enkele dagen werd de toestand normaler en werd er
buitengewoon verlof verleend. Op zaterdag 27 april leek alles weer normaal en werd periodiek
verlof verleend.
Op 29 april begon het Nederlandse leger met het vorderen van veertienduizend paarden en
later nog eens zestienduizend. Ook in Rijssen moesten de boeren hun paarden inleveren. De
paarden werden eerst gekeurd. Dit gebeurde op de Haarstraat. Ook vorderde het leger
twaalfduizend vrachtwagens en vijftienhonderd personenauto’s. Met de mobilisatie in 1939
had Nederland ruim tweehonderdvijftigduizend militairen onder de wapenen. Hiervan waren
vijfduizend militairen beroeps. In 1940 waren er twaalfhonderd beroepsofficieren. Lang is
gedacht dat Nederland wel vrij zou blijven van oorlog, net als in de Eerste Wereldoorlog. Toch
leek het er veel op dat er iets ging gebeuren. Op 9 april is Duitsland Denemarken en
Noorwegen binnengevallen en alles wees erop dat Nederland niet gespaard zou blijven. Op 10
mei reeds voor 04.00 uur in de ochtend trokken de Duitse troepen de grens over. Hiermee
was de oorlog begonnen.

Gesneuvelde Rijssense militairen:
Soldaat Gerrit Agteresch
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Gerrit Agteresch was geboren te Wierden op 24 mei 1910. Hij was met de mobilisatie weer
opgeroepen in actieve dienst. Hij was ingedeeld bij het Garde Regiment Grenadiers en gelegerd
op vliegveld Ockenburg bij Den Haag. Bij de eerste aanval van Duitse vliegtuigen sneuvelde
Gerrit Agteresch als eerste te Loosduinen. Hij was getrouwd met Janna Berendina ter Weele.
Aan Nederlandse kant waren bij de Slag om Den Haag vijfhonderdvijftien doden en aan Duitse
kant vierhonderd.
De Slag om Den Haag was de eerste grootschalige, maar tevens mislukte, luchtlandingsaanval
in de krijgshistorie op 10 mei 1940 als onderdeel van de Duitse invasie van Nederland, in het
kader van Fall Gelb. De Duitsers verloren hierbij de helft van hun aanvallende luchtvloot van
elfhonderd toestellen plus de helft van de aanvallende manschappen van ongeveer vijfduizend
man van de Duitse 22e Luchtlandingsdivisie. Het was het grootste mislukte onderdeel van de
Duitse aanval op Nederland naast het houden van de Rotterdamse Maasbruggen en van de
Stelling Kornwerderzand op de Afsluitdijk.
De slag werd op 10 mei 1940 uitgevochten door het Nederlandse leger en de luchtmacht, tegen
Duitse parachutisten en luchtlandingstroepen. Deze troepen werden in en rond Den Haag
gedropt en afgezet en kregen als doel om vliegvelden rond de stad en Den Haag zelf te
veroveren plus de koningin en de regering gevangen te nemen. Nadat de stad in Duitse handen
zou vallen was het de bedoeling om koningin Wilhelmina tot overgave te dwingen, om zodoende
de oorlog binnen één dag te beëindigen.
De Duitse bedoeling was om de Nederlanders te verrassen en op het verkeerde been te zetten,
om zo het hoofd van het Nederlandse leger te isoleren. Het plan was om met de
transporttoestellen 's nachts over Nederland te vliegen om de Nederlanders te laten denken
dat het een aanval op Engeland betrof, om vervolgens de aanval vanaf de Noordzee in te zetten.
De vliegvelden Ypenburg, Ockenburg en Valkenburg dienden te worden aangevallen om zo het
Nederlandse verdedigingspotentieel aanzienlijk te verzwakken, voordat men Den Haag zou
innemen. De verwachting was dat de koningin, en de opperbevelhebber der Nederlandse
strijdkrachten: generaal Henri Winkelman onder deze condities wel akkoord zouden gaan met
overgave. Als dit niet zou gebeuren zou men alle wegen naar Den Haag afsluiten, om zo
eventuele tegenaanvallen in de kiem te smoren.
Geheel volgens plan vlogen de Duitse vliegtuigen in de vroege donkere uren van 10 mei 1940
over Nederland. Het Nederlandse leger merkte dit op, maar duidde deze schending van de
Nederlandse neutraliteit niet juist en reageerde nog niet tijdens het duister, maar de
luchtmacht kreeg bevel van om 03.00 uur op te stijgen. De Duitsers keerden op de Noordzee
onopgemerkt, en om ongeveer 04.15 uur begonnen zij vliegveld Ypenburg te bombarderen.
Om 04.30 uur werden verschillende golven parachutisten in de omliggende velden gedropt.
Nederlands machinegeweervuur verstoorde deze landingen, en zorgde voor slachtoffers en
verspreiding van de aanvallende eenheden. De Duitsers vielen het vliegveld verder aan en
slaagden erin het hoofdgebouw op de vliegbasis te bezetten. Hierna hesen zij de Duitse vlag
als signaal van hun overwinning. Nederlandse troepen konden echter verhinderen dat de
Duitsers verder Den Haag in trokken.
Rond de zelfde tijd werden op de landingsbaan in Ockenburg ook parachutisten gedropt. De
verdedigers van dit vliegveld waren niet in staat om de aanval te stoppen, maar wisten de
Duitse troepen lang genoeg op te houden om infanteriereserves de kans te geven te arriveren
en zo de verdere Duitse opmars naar Den Haag tegen te houden. De aanvallers gebruikten
het ingenomen vliegveld om te hergroeperen, maar het werd door de Nederlandse luchtmacht
gebombardeerd om te voorkomen dat deze verder door de Duitsers gebruikt zou worden.
Vliegveld Valkenburg was juist volledig afgebouwd, maar de grond was nog niet droog en hard
genoeg voor landingen. Net als bij Ypenburg werd het vliegveld eerst gebombardeerd om er
vervolgens parachutisten te droppen. De bombardementen zorgde voor zware verliezen bij de
verdedigende troepen, echter de parachutisten leden ook zware verliezen tijdens de dropping
en de andere troepen tijdens het afzetten. Desondanks kon de verdediging niet voorkomen dat
het vliegveld werd ingenomen. Er landden Duitse transportvliegtuigen, de Ju 52s, maar omdat
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de grond te zacht was, zakten die door de grasmat en konden niet meer bewegen, zodat zij en
de gelande manschappen schietschijven voor de verdediging werden en bovendien nakomende
vliegtuigen blokkeerden, zodat niet de gehele Duitse troepenmacht kon worden ontplooid.
Wat volgde waren diverse grondgevechten met als gevolg de Duitse inname van het plaatsje
Valkenburg, ook namen zij bij Katwijk diverse bruggen en gebouwen in.
Ondanks de verovering van drie vliegvelden leek het hoofddoel, de inname van Den Haag en
de Nederlandse overgave afdwingen, mislukt. Enkele uren later lanceerde het Nederlandse
leger een tegenoffensief om de veroverde vliegvelden weer in te nemen. De tegenaanval begon
in Ypenburg. Zwaar in de minderheid en slechts uitgerust met munitie die was buitgemaakt
op de Duitsers, slaagden Nederlandse troepen erin om in een positie te komen om het eigen
vliegveld met artillerie te beschieten, waar de Duitse luchtlandingstroepen op dat moment
geen verweer tegen hadden. Dit veroorzaakte zware schade aan het vliegveld en dwong
Duitsers de zwaar beschadigde en in brand geschoten gebouwen te ontvluchten, waardoor zij
hun sterke verdedigende positie verloren. Nederlandse troepen slaagden erin om het vliegveld
te bereiken en de aanval door te drukken. In de gevechten die volgden waren vele Duitse
soldaten genoodzaakt zich over te geven.
Ook vliegveld Ockenburg werd door de Nederlanders gebombardeerd, voorafgaand aan de
bestorming door infanterie eenheden. De Duitsers zagen zich gedwongen de aftocht te blazen,
en ook in dit proces werden velen krijgsgevangen gemaakt door de oprukkende Nederlandse
troepen. Tientallen van de terugtrekkende Duitse soldaten waren de omliggende bossen
ingevlucht, en zij bleken in staat om uit handen van de Nederlanders te blijven. Toen de
Nederlanders de opdracht kregen de aanval te staken vervolgden de parachutisten hun weg
richting Rotterdam.
Nadat Leiden was afgeschermd, heroverden Nederlandse eenheden een strategisch belangrijke
brug op de Duitsers. Nadat versterking arriveerde begonnen de troepen grondaanvallen uit te
voeren op de Duitsers, dit gelijktijdig met bommenwerpers die de gelande Duitse
transportvliegtuigen aanvielen. Toen Duitse eenheden probeerden verdedigende posities op te
zetten bij de uithoeken van het vliegveld werden ze hevig onder vuur genomen, en de
overgebleven soldaten moesten zich terugtrekken. Diverse kleine groepen soldaten raakten in
gevecht met elkaar, tijdens Nederlandse pogingen om dorpen en gebouwen van Duitsers te
zuiveren.
Aan het eind van deze 10e mei, waren alle vliegvelden weer in Nederlandse handen. De euforie
over deze overwinning was echter van korte duur door de Duitse successen in andere
strategisch belangrijke gebieden in Nederland.
Het algemeen effect van de slag was onvoorzien. De grote aantallen Duitse
transportvliegtuigen die verloren waren gegaan, hadden volgens militair historici luitenantkolonel Eppo Brongers en kolonel Adriaan Hakkert direct hun weerslag op de Battle of Britain,
de luchtslag om Engeland die twee maanden later begon en op de geplande invasie van GrootBrittannië, aangezien de Duisters deze enorme verliezen nog op geen enkele wijze hadden
kunnen aanvullen. Ook luchtmaarschalk Albert Kesselring erkende na de oorlog de grote
invloed van dit verlies op de Battle of Britain. Ook bij de overigens succesvolle aanval op Kreta
in 1941 was dit verlies nog te merken.
De overgebleven Duitse elementen die waren gevlucht van de vliegvelden waren verspreid
geraakt over de duinen en het omliggende gebied. Generaal Von Sponeck kreeg het bevel met
deze eenheden de aanval op Rotterdam te ondersteunen. Van zijn eenheid waren echter ruim
zestienhonderd man krijgsgevangen genomen, en veertienhonderd van hen direct verscheept
naar Engeland. Twee keer wist Von Sponeck met de resten van zijn divisie een aanval te
ontwijken, maar moest zich met zijn overgebleven elfhonderd man ingraven om zich rondom
te verdedigen. Alleen de overgave van de Nederlandse troepen, na het bombardement op
Rotterdam op 14 mei 1940, zorgde dat de schande van overgave hem bespaard bleef. Volgens
sommige deskundigen was dit bombardement specifiek doorgedrukt door rijksmaarschalk
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Hermann Göring, die koste wat kost een Nederlandse overgave wilde forceren, om zo zijn
protegé Von Sponeck te sparen.
Na de mislukte luchtlandingen verloor Adolf Hitler zijn interesse in dit concept wegens de hoge
verliezen en de teleurstellende resultaten, en gebruikte het alleen bij de aanval op Kreta in
1941, omdat het hier onvermijdelijk was.
Soldaat Derk ter Harmsel
Derk ter Harmsel was als oud-militair met de mobilisatie weer opgeroepen in actieve dienst.
Hij was ingedeeld bij 3-8-RI en was gelegerd op de Grebbeberg. Hij sneuvelde op 13 mei 1940
te Rhenen op de Grebbeberg. Hij was getrouwd met D. Nijkamp; ze hadden twee kinderen.
Derk was geboren op 3 september 1910 te Rijssen.
Op de Grebbeberg hebben Nederlandse militairen in de meidagen van 1940 slag geleverd met
een Duits aanvalsleger waaronder Waffen-SS eenheden. Hieraan herinneren naast de
erebegraafplaats ook de restanten van fortificaties.
De Slag om de Grebbeberg (11 mei - 13 mei 1940) is een episode tijdens de Duitse inval in
Nederland, die werd gekenmerkt door hevige en bloedige gevechten. Een Duitse legermacht
van ongeveer drieentwintigduizend man probeerde bij de Grebbeberg ten oosten van Rhenen
door de Grebbelinie te breken. Deze werd drie dagen lang tegengehouden door eenheden van
het IIe Legerkorps, terwijl het Nederlandse leger reserves liet aanrukken. Op 13 mei mislukte
een belangrijke Nederlandse tegenaanval ten noorden van de berg; tegelijkertijd werd op de
berg zelf de achterste hoofdstelling onder de voet gelopen en brak het moreel van de reserves,
continu bestookt door artillerievuur en die dag ook door duikbommenwerpers, waardoor ze
naar het westen wegvluchtten. Er werd besloten de hele Grebbelinie te ontruimen; op 14 mei
werd het Nederlandse Veldleger succesvol op de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het oostfront
van de Vesting Holland, teruggenomen.
De Nederlanders hadden twee legerkorpsen, met samen vier infanteriedivisies, in de linie
opgesteld: in het noorden het IVe Legerkorps met de 7e en 8e Divisie en in het zuiden het IIe
Legerkorps met de 2e en 4e Divisie. De Nederlandse divisies waren weliswaar 40% kleiner dan
hun Duitse tegenhangers en zouden op 10 mei nog verder verzwakt worden doordat twee
reservebataljons naar het westen gestuurd werden in reactie op de luchtaanval, maar de
Duitsers hadden geen numeriek overwicht: men beschikte slechts over twee reguliere
infanteriedivisies, 207. ID en 227. ID, en een Waffen-SS-Standarte of regiment. De
manschappen van die infanteriedivisies waren meestal ook nog eens half getraind: het waren
zogenaamde Dritte Welle - divisies die men in september 1939 had geformeerd uit territoriale
eenheden, de Landwehr. Veertig procent bestond uit oudere mannen boven de veertig,
veteranen uit de Eerste Wereldoorlog. Deze kern had men voornamelijk aangevuld met oudere
reservisten die in mei de gevechtsopleiding nog niet voltooid hadden; slechts twaalf procent
bestond uit volledig opgeleide jonge reservisten — deze laatste groep was echter
oververtegenwoordigd in de echte gevechtsfuncties. Dit soort divisies kreeg niet de modernste
wapens en vooral het aantal vrachtwagens was beperkt en daarmee de mobiliteit. Een laatste
probleem was dat in de Poolse campagne weinig ervaring was opgedaan, hoewel juist
regimenten van 207 ID in de Poolse Corridor daadwerkelijk aan de gevechten hadden
deelgenomen. Deze nadelen had men gecompenseerd door deze divisies een grotere sterkte
aan manschappen te geven en daarbovenop de concentratie aan lichte ondersteunende
wapens te verhogen.
Dat men met zulke derderangseenheden toch een snelle overwinning verwachtte te boeken,
kwam doordat het Nederlandse leger er nog erger aan toe was. Niet alleen was dat al even
halfgetraind en onervaren — het ontbrak aan professionele krachten en vooral binnen de
verschillende staven waren ernstige tekorten aan goed opgeleide officieren — het
bewapeningsniveau was dat van een leger uit de periode van de Eerste Wereldoorlog. Het
aantal machinegeweren was een derde onder organieke sterkte en het aantal lichte
ondersteuningswapens per divisie was erg laag: slechts vierentwintig stukken 47 mm
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antitankgeschut, achttien mortieren en twaalf stukken licht veldgeschut. Op het laagste
niveau hadden de groepen simpelweg geen mortieren en in een derde van de gevallen ook geen
machinegeweren. Bij de Grebbelinie werd dit gedeeltelijk gecompenseerd doordat men veel
kleine betonnen of gietstalen kazematten met een machinegeweer aangelegd had. Mochten
die kazematten echter uitgeschakeld worden door vijandelijk vuur of omtrokken worden, dan
was een flexibele verdediging erg lastig uit te voeren want daarvoor ontbrak het de eenheden
aan vuurkracht en getraindheid: de verouderde zware Schwarzlose machinegeweren waren te
zwaar om ze eenvoudig te dragen; ook de veel talrijker maar eveneens verouderde lichte Lewis
M.20 machinegeweren waren tamelijk log en werden daarbij geplaagd door een lage
vuursnelheid en uitval door schokken. De Duitse eenheden voerden bij de aanval lichte
mortieren met zich mee en licht 37 mm pantserafweergeschut dat ze gebruikten om
machinegeweernesten uit te schakelen; deze methoden pasten de Nederlandse troepen
helemaal niet toe.
De nadelen van een verouderde en ontbrekende bewapening werden nog eens verergerd door
een gebrekkige inrichting van de stellingen. Sinds de Eerste Wereldoorlog had de
infanterietactiek een snelle verandering ondergaan maar het Nederlandse leger had die
ontwikkelingen maar half kunnen bijbenen. Voor een groot deel baseerde men zich nog op de
typische stellingbouw uit de Eerste Wereldoorlog: de stellingen waren van oost naar west
grofweg onderverdeeld in Voorposten, Frontlijn en Stoplijn, waarbij "frontlijn" en "stoplijn" nog
het karakter droegen van een ouderwetse continue Eerste en Tweede Loopgraaf. Die
kenmerken echter die de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog zulke formidabele
hindernissen gemaakt hadden: ruime open schootsvelden, hoge honderden meters diepe
prikkeldraadversperringen en dichte mijnenvelden, ontbraken hier. Op foto's ziet men de
loopgraven door een tamelijk ongeschonden en rustiek landschap kronkelen met een rijtje
paaltjes ervoor waartussen wat draadjes gespannen zijn. Men had niet over durven gaan tot
de totale kaalslag van twintigduizend hectare die eigenlijk noodzakelijk was. Bovendien
ontbraken de grote groepsschuilplaatsen en opslagcapaciteiten die de vroegere loopgraven wel
kenmerkten.
Moderne tactieken zoals zoneverdediging, waarbij eenheden niet langer naast elkaar in een
loopgraaf werden opgesteld (wat ze kwetsbaar maakte voor artillerievuur en een doorbraak)
maar in verdiepte stellingen, gevormd door elkaar ondersteunende "eilandjes", werden
onvoldoende toegepast. Alleen in de Voorposten en achter de Frontlijn waren er diepere losse
ondersteunende posities maar het effect daarvan was gering: doordat men het terrein
onvoldoende geruimd had, waren er vele dode hoeken in het landschap die de vijand
evenzovele kansen boden op een risicoloze infiltratie. Kazematten, hoe nuttig ook, konden dit
niet opvangen, want die hadden de dode hoeken al ingebouwd zitten.
De Grebbelinie had echter ook een sterk punt en dat vormden de inundaties. Grote delen van
het voorterrein konden tot kilometers ver onder water gezet worden en dwongen de vijand zich
te concentreren op de weinige accessen die een droge opmars garandeerden. Een van die
toegangsroutes was de weg Wageningen-Rhenen. Doordat een (bomvrij) gemaal in het riviertje
de Grebbe nog niet klaar was, was het voorterrein daar over een paar kilometer breedte droog
en daarom werd dit uitgekozen als één van de twee aanvalsassen van het Duitse offensief
tegen de Grebbelinie, die van de 207. Infanteriedivision. Natuurlijk was dit voordeel van de
zogenaamde "kanalisering" alleen werkelijk nuttig als de verdediger daar zelf ook zijn troepen
concentreerde en wel liefst tot het maximum van deployering, zodat er een echte paswerking
ontstond die de vijand het voordeel van een numerieke overmacht ontzegde. Dit nu werd door
de Nederlanders grotendeels nagelaten. Men kon op de Grebbeberg in de breedte ongeveer een
regiment infanterie tegelijkertijd inzetten en er lág ook een regiment Nederlandse infanterie,
het 8e Regiment Infanterie van de IVe Divisie — maar dat was over vier stellingen in de diepte
verspreid (bij de spoorlijn van Rhenen lag nog een laatste opvangstelling, de Ruglijn) zodat de
aanvaller toch per stelling een drievoudig overwicht kon bereiken. Men had geen radicale
keuze durven maken voor een bepaalde tegenconcentratie: men hoopte door de verdediging
in de diepte voldoende tijd te winnen om de nodige reserves aan te laten rukken en vanuit de
Stoplijn eventuele vijandelijke penetraties te kunnen corrigeren.
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Voor de bestorming van de voorste stellingen wilden de Duitsers het SS-regiment gebruiken,
de SS-Standarte Der Führer. Ook de andere infanteriedivisie, de 227e, had eerst zo'n regiment
toegewezen gekregen, de SS-Standarte Adolf Hitler, maar die was op 11 mei grotendeels van
de Veluwe teruggeroepen om in Noord-Brabant ingezet te worden nadat daar op 10 mei de
spoorbrug van Gennep in Duitse handen gevallen was en de Peel-Raamstelling doorbroken.
De SS-troepen waren ideaal voor zo'n opdracht. De kwaliteit van hun manschappen stond in
schril contrast met die van de brave huisvaders van de infanteriedivisie. Ze waren jong, fysiek
volkomen fit, goed getraind en hadden een zeer goed moreel tot op het fanatieke af.
Onderofficieren en sommige groepen waren uitgerust met een pistoolmitrailleur, zoals de
MP38, waardoor de SS-eenheden in het directe gevecht een overwicht aan vuurkracht hadden.
Toch kan men Der Führer niet simpelweg als een militaire elite-eenheid beschouwen. De
manschappen hadden geen enkele gevechtservaring (behalve het straatgevecht) en het Duitse
leger had een lage dunk van de SS'ers, waarvan men de training als onvoldoende beschouwde.
Na hevige gevechten wisten de Duitsers op zaterdag 11 mei de Voorpostenlijn in te nemen en
op zondag 12 mei door de Frontlijn te breken. Op 13 mei 1940 werd ook de Stoplijn doorbroken;
een grote Nederlandse tegenaanval door vier bataljons mislukte en er brak door een
luchtbombardement massale paniek uit bij de troepen in de Ruglijn waarna het Nederlandse
Veldleger zich losmaakte van de vijand en terugtrok op de stellingen van het oostfront van
Vesting-Holland, de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
In de morgen van de 11e mei wilden de Duitsers al een eerste aanvalspoging wagen. Voor de
hele doorbraak waren zo'n drieentwintigduizend man bestemd: ruim zeventienduizend man
bij de infanteriedivisie en de rest bij het SS-regiment. Het Nederlandse regiment had zo'n
vijfentwintighonderd man en op het eerste gezicht lijkt het dan ook dat de Duitsers een forse
overmacht bezaten. In feite lagen de verhoudingen echter aanzienlijk minder ongunstig. Van
de Duitse troepen kon maar een minderheid tegelijkertijd ingezet worden. Dat kwam de
Duitsers niet eens zo slecht uit want de 207. ID was op dat moment nog in volle opmars. De
artillerietractie en de bevoorrading moest, zoals bij de meeste Duitse divisies, nog grotendeels
met paard en wagen geschieden. Het SS-regiment was echter volledig gemotoriseerd en had
zich op tijd gereed kunnen maken voor de aanval die met twee bataljons uitgevoerd zou
worden, het 1e en het 3e; een derde werd in reserve gehouden, het bataljon dat de dag tevoren
bij de IJssellinie te Westervoort de hardste strijd had moeten leveren.
De Duitsers konden echter niet meteen de hoofdweerstandslijn aanvallen: zo'n twee kilometer
daarvoor lag nog de Voorpostenlijn, de ruim twee kilometer tussen de zuidelijke rand van de
inundatiestrook en de Nederrijn opvullend. Die lijn werd bezet door twee compagnies van het
3e bataljon van het 8e Regiment (III-8 RI): het 3e in het noorden en het 1e in het zuiden. Over
die hele Voorpostenlijn genomen hadden de Duitsers dus ongeveer een viervoudig overwicht.
De voorposten waren grotendeels opgebouwd uit zogenaamde semipermanente
veldversterkingen; stellingen opgebouwd uit grond, zandzakken en hout. Slechts aan de dijk,
vlakbij de Nederrijn, stond een enkele kazemat. Deze compagnies waren versterkt met een
compagnie zware mitrailleurs van vier secties, waarvan echter acht mitrailleurs in onderhoud
waren, en een sectie van II-19 RI. Ieder van de dertien aanwezige Nederlandse secties had drie
machinegeweren. Die wapens probeerde men zo goed mogelijk tegen vijandelijk artillerievuur
te beschermen in een "scherfvrije opstelling", een soort houten bunkertje. Hierdoor creëerde
men echter vele dode hoeken. Het effect van die dode hoeken werd niet door nevenopstellingen
tenietgedaan, waardoor sommige terreinhoeken alleen met handwapens konden worden
bestreken. Door het aanbrengen van een hoge rugwering (parados) aan de achterzijde van een
opstelling kon men vanuit een derde van de omtrek helemaal geen vuur uitbrengen indien
men enigszins in dekking gedwongen werd. Daarnaast was het grootste deel van het gebied
niet geruimd in de schootsvelden en waren dijken en gebouwen aanzienlijke obstakels.
Hierdoor kon de vijand op vele punten ongezien naderen — hoewel hijzelf hierdoor ook weinig
zicht op de stellingen had. De Nederlandse manschappen spraken van "muizevallen". De
Duitsers konden hierdoor een aanvalstactiek met twee teams toepassen waarbij succes vrijwel
verzekerd was. Eerst bepaalde men waar de dode hoek van het machinegeweer van de stelling
lag. Eén team plaatste daar zelf een machinegeweer om de verdedigers te dwingen in dekking
te gaan; in de dode hoek rukte men dan veilig op met een stoottroep. Bij de stelling
aangekomen wierp die handgranaten in de loopgraven en besprong dan de stelling al vurend
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met automatische wapens, waar de verdedigers met hun grendelgeweren weinig tegenover
konden stellen.
Voor het zover was moest echter een, aan de zuidelijke kant droogstaande, tankgracht
overschreden worden die de voorste begrenzing van het stellingssysteem vormde. Als zodanig
was die gracht vrij nutteloos want de Duitse troepen beschikten bij de Grebbelinie over geen
enkele tank, maar het vormde toch een lastig obstakel, een soort harde korst die eerst
gebroken moest worden. Na een korte inleidende artilleriebeschieting drong het 1e SS-bataljon
vanaf 10.00 uur op aan de uiterste noordkant van de Voorpostenlijn, waar het van rechts
geen flankerend vuur te duchten zou hebben. Dit stukje werd nog net bezet door de 1e sectie
van de 3e compagnie van het 3e bataljon van naastliggende 19e Regiment, (dus 1-3-III-19 RI),
een eenheid die dus eigenlijk onder een heel ander commando stond. Dit soort sectorgrenzen
vormt altijd een zwak punt in de verdediging. De Duitsers hadden hier lokaal een zesvoudige
overmacht. Rond het middaguur brak het moreel van de sectie en men trok naar het westen
weg in plaats van naar het zuiden, zo een open flank creërend voor de zuidelijker eenheden.
Men had niet voldoende troepen gehad om het hele terrein tot aan de hoofdweerstandslinie te
vullen en door de vele boomgaarden kon men van daaruit ook geen effectief ondersteunend
vuur geven om de flank te dekken. Doordat de inleidende artilleriebeschieting de
telefoonkabels had doorsneden en het enige radioapparaat uitviel, kon door de Nederlanders
geen eigen ondersteunend artillerievuur aangevraagd worden. De Duitse troepen wisten op
dit punt gebruik te maken van de dekking van een dijk, lopend van west naar oost, totdat ze
in de rug van de overige verdedigers kwamen. Langzaam werd daarna vanuit het noorden de
hele Voorpostenlijn van achteren opgerold. Rond het middaguur was ten zuiden van de weg
Rhenen-Wageningen ook het andere bataljon frontaal opgetrokken tegen de Nederlandse
voorposten. Dit vorderde langzaam en men moest een aantal pittige gevechten voeren, met
name rond een sectie-opstelling van de SMI Blom die zeer hevig weerstand bood. Toen deze
laatste groep zich rond 18:00 uur overgaf, was de voorpostenstrook geheel in Duitse handen.
Voor een aanval op de Frontlijn wilde de SS eerst reorganiseren. De aanval werd gepland voor
de nacht van 11 op 12 mei.
In de avond reed een aantal pantserwagens over de weg Wageningen-Rhenen op naar het
Hoornwerk, een achttiende eeuws bolwerk dat de toegang van de hoofdweg de berg op
blokkeerde. Een zevenenveertig millimeter pantserafweergeschut in een kazemat stelde met
enkele schoten een voertuig buiten gevecht; dit zou een van de weinige keren zijn dat
pantservoertuigen op dit strijdtoneel gevechtscontact zouden maken. Doordat ze niet over
rupsbanden beschikten, was het kleine aantal Duitse verkenningspantserwagens niet
geschikt voor het doorbreken van vijandelijke stellingen; ze zouden de komende twee dagen
meestal achter de infanterie de hoofdweg beschermen.
Het militaire ereveld op de Grebbeberg is de eerste officiële oorlogsbegraafplaats in Nederland.
Het is de laatste rustplaats van meer dan vierhonderd Nederlandse militairen die in de
meidagen van 1940 sneuvelden in de directe omgeving bij de Slag bij de Grebbeberg.
Na de overgave van Nederland werden hier Nederlandse en Duitse militairen begraven. De
stoffelijke resten van de Duitse militairen zijn na de oorlog verplaatst naar Ysselsteyn.
Sinds 1946 worden hier ook Nederlandse militairen begraven die elders zijn gesneuveld. Het
ereveld kent nu bijna achthonderdvijftig graven. Bij de erebegraafplaats is een monument
geplaatst waar ieder jaar op 4 mei de doden uit WOII worden herdacht. Het opschrift is van
de dichter J.C. Bloem:
Vijf dagen, en de vrijheid ging verloren.
vijf jaren, en eerst toen werd zij herboren.
Zo moeizaam triomfeert gerechtigheid.
aan dit besef zij deze grond gewijd.
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Op het ereveld is sinds 4 augustus 2014 ook een monument voor de gevallenen van het Korps
Nationale Reserve (voorheen de Vrijwillige Landstorm).
Hendrik Jan Schapink
Hendrik Jan Schapink was tijdens de mobilisatie in 1939 in militaire dienst en was ingedeeld
bij 1-26 RI afdeling PAG Compagnie. Dit bataljon was een grensbataljon en was gelegerd langs
het Maas-Waalkanaal. Bij de eerste Duitse aanvallen op de brug bij Heumen werd de brug
door de Duitsers bezet. Bij een tegenaanval was Schapink ingedeeld bij de sectie die de brug
weer moest heroveren en de Duitsers dwingen terug te gaan. Hij werd door een schot in de
borst getroffen. Schapink was zwaar gewond en is door enkele soldaten mee teruggenomen
omdat het terrein zwaar onder vuur lag en ziekendragers of verplegers niet in de buurt waren.
De verwonding was heel erg. Een sergeant en een korporaal hebben toen zijn laatste
wilsbeschikking opgeschreven waarna Schapink overleed. Hij is op 1 mei begraven in een
veldgraf. Weken later is hij opgegraven en overgebracht naar Rijssen en op 6 juli 1940
herbegraven. Er waren veldgraven waar Nederlandse en Duitse soldaten in één graf bij elkaar
begraven waren. Soldaat Schapink werd door zijn optreden postuum beloond met het Bronzen
Kruis. Hij was verloofd met mejuffrouw Ligtenberg. Hij was geboren op 28 mei 1910 te Rijssen
en overleed op 10 mei 1940 te Heumen.
Het Maas-Waalkanaal had acht bruggen [w.o. een dubbele spoorbrug bij Neerbosch] waarvan
zes voor de Duitsers van belang waren. Dat waren de bruggen bij Neerbosch, Hatert, Malden
en Heumen. De relatief grote interesse die de Duitsers voor die bruggen hadden kwam voort
uit hun wens om een alternatieve route voor de 9.PD te veroveren, die via een stevige overgang
over het Maas-Waalkanaal en Grave of Ravenstein [over de Maas] zou kunnen leiden tot een
tweede toegang tot Noord-Brabant.
Aan Nederlandse zijde werd het kanaal verdedigd door eenheden van twee bataljons, 11GB en
I-26.RI. Zij hadden bijna tachtig kazematten ter beschikking waarin de lichte en zware
mitrailleurs konden worden geplaatst. Deze stonden naast elkaar over de volle lengte van het
kanaal. De defensie aan het kanaal en tussen kanaal en grens stond onder bevel van de
luitenant-kolonel G. Land, tevens C-26.RI. Het geheel viel onder het integraal commando van
de commandant van de hoofdverdediging, C-Brigade B [kolonel J.C.C.I. Nijland].
Tegen het niet verdedigde Nijmegen zouden de Duitsers een compagnie infanterie
(4./MG.Btl.9) per rijnaak aanvoeren. Die rijnaak diende voor het aanvalsuur door de douane
geklaard te zijn en vervolgens kort na de grens de compagnie infanterie aan boord te nemen.
Nadien zou in driekwartier naar Nijmegen worden gevaren en onder de verkeersbrug (over de
Waal) worden aangelegd. Op het invasietijdstip diende de infanterie uit de aak te voorschijn
te komen en de brugbewaking te verrassen. Over land zou zo spoedig mogelijk I./484 volgen.
Dit bataljon en de compagnie 'te water' werden aangeduid als de Gruppe Nimwegen.
Tegenover het Maas-Waalkanaal werd aan Duitse zijde een aantal taakgerichte eenheden
ingezet, die voornamelijk waren samengesteld uit de snelle eenheden van de SSAufklärungsabteilung, een onderdeel van de SS Verfügungsdivision, dat tijdelijk ter
beschikking was gesteld om de bruggen over het Maas-Waalkanaal bij verrassing te nemen.
Zij waren daartoe met hun vijfentwintig lichte en zware pantserwagens alsmede twee
compagnieën gemotoriseerde infanteristen ingedeeld. Daarnaast waren een aantal zbV 800
overval commando’s ingedeeld die enkele bruggen middels verraderlijk optreden moesten
nemen. Het 15e zware mitrailleur bataljon [MG Btl 15] was eveneens ingedeeld om de
eenheden van meer vuurkracht te voorzien, net als enkele kleinere eenheden waaronder
pioniers, voor meer taakgerichte functies. Tenslotte waren drie batterijen lFH18 [10,5 cm] van
II./AR.677 als versterking toegevoegd. Het geheel werd samengevat als de taakgerichte
eenheid Gruppe Grave [Major Einstmann] en had als opdracht na oversteek van het kanaal
direct de brug bij Grave over de Maas in te nemen. Het geheel stond onder operationeel bevel
van 254.ID in wiens vak de operaties zouden plaatsvinden.
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De SS-Afklärungsabteilung had ter plaatste de beschikking over lichte en zware
pantserwagens, waarvan de laatste met een twintig milimeter kanon waren
uitgerust. Bovendien had de SS een 4e Kompanie met een gemotoriseerd peloton PAK 36 met
3,7 centimeter geschut, een gemotoriseerd peloton acht centimeter mortieren en
twee compagnieën met gemotoriseerde infanterie [motoren met zijspan]. Van dit geheel werd
ongeveer de helft in stoottroepen ingezet, georganiseerd in vier verbanden van elk een peloton
motorrijders, een PAK, een verbindingswagen en twee zware pantserwagens. Deze groepen
zouden de bruggen bij Neerbosch, Hatert, Malden en Heumen aanvallen. Deze stoottroepen
zouden (behalve bij Neerbosch) vooraf worden gegaan door commandoverbanden die vanuit
de Abwehr beschikbaar waren gesteld. SS.AA zou in tweede fase met het restant naar
Neerbosch oprukken, terwijl naar de drie bruggen te Hatert, Malden en Heumen elk een
compagnie van MG.15 zou trekken.
Sergeant Sybrand J. Bodde
Sybrand Bodde was in militaire dienst en in opleiding voor officier op de SROI te Breda. Begin
mei was Sybrand ingedeeld bij het veldleger 8e compagnie mortieren op de Grebbeberg. Toen
10 mei de oorlog uitbrak kwamen ze al spoedig in gevecht met de Duitse troepen. Op 13 mei
moet hun compagnie terugtrekken. Twee van hun officieren sneuvelden en Sybrand nam de
leiding over. Hij kroop naar voren om de aftocht van de compagnie te dekken. Hij werd toen
door een exploderende granaat dodelijk verwond bij de villa Wilhelmina en werd stervende
gevonden door de Rijssense ordonnans Jan Gerritsen. Zijn laatste woorden waren:
‘doorvechten, doorvechten’. Dat waren zijn laatste woorden. En zo stierf een Rijssenaar in het
bijzijn van een stadgenoot op de Grebbeberg. Hij was ongehuwd. Sybrand Bodde was geboren
op 8 maart 1918 te Rijssen en overleed op 13 mei 1940 te Rhenen op de Grebbeberg.

8e compagnie mortieren bij Remmerden. Op de 3e rij van boven de 4e van rechts staat geen
naam bij, evenmin als de 1e staande boven de motoren aan de linkerkant.
B. Brusse: "Na een kort verblijf in Rhenen zelf (Molenbuurt) werden we ondergebracht in de
meubelfabriek "De Rijn" op Remmerden, nabij de steenfabriek. Het gebouw was opgetrokken
van beton en bezat een grote binnenplaats waar menig appel gehouden is. De meubelfabriek
was gelegen aan de Rijn en lag aan de voorkant langs de doorgaande weg van Rhenen naar
Elst - Amerongen. Aan die kant was ook het wachtkantoortje. Aan de achterzijde was een
eetlokaaltje en de toiletten, van hout, die boven het water hingen. In het gebouw was ook een
piano aanwezig, daar speelde Nijman, de ordonnans uit Oosterbeek, altijd op."
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Groepsfoto mortieristen 8e Compagnie Mortieren van 8 - 1939-1940
Staand van links naar rechts: Gerritsen (Ulft of Rijssen), onbekend, Van Wely, Roza
(gesneuveld). Liggend van links naar rechts: onbekend, Spaan, onbekend.
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Jan Scheurs (met bril en melkbus op de schouder), Jopie Dolleman (uit Arnhem), Theo Damen
(uit Duiven), Wim Diederick (motorordonnans, uit Arnhem), Ros, Bulten (uit Doetinchem),
Leusink, Gerritsen (uit Ulft), Toebes en Weergang.

Groepsfoto bij de Pag.-trekkers - 1939-1940
compagnieskapper bij de 8e Compagnie Pag.

Foto uit de collectie van Bram Brusse,
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Soldaat Jan-Willem ten Brinke
Jan Willem ten Brinke was met de mobilisatie weer opgeroepen in actieve dienst en was
ingedeeld bij de 16e mitrailleur compagnie en gelegerd op de Grebbeberg. Bij een Duitse aanval
op hun compagnie werd Jan Willem ten Brinke zwaar gewond. Hij is overgebracht naar het
hospitaal in Arnhem en overleed op 19 mei 1940 aan zijn verwondingen. Hij is op 11 juli in
Rijssen begraven. Hij was getrouwd met D. Ruiterkamp; ze hadden twee kinderen. Jan Willem
ten Brinke was geboren op 16 september 1905.
Soldaat Gerrit Jan Nijveld
Gerrit Jan Nijveld was als oud-militair met de mobilisatie in 1939 weer opgeroepen in actieve
dienst. Hij was gelegerd op de Grebbeberg. Hij werd gewond op 12 mei 1940 en overgebracht
naar het ziekenhuis in Arnhem. Hij is op 7 juli 1940 overleden aan zijn verwondingen. Hij was
niet getrouwd. Hij was geboren op 27 april 1906 te Rijssen.
Sergeant T.P.J. Blom
T.P.J.Blom was als oud-militair met de mobilisatie in 1939 weer opgeroepen in actieve dienst.
Sergeant Blom was onderwijzer aan de rooms-katholieke school in Rijssen. Hij was eind 1939
getrouwd met Johanna Cornelia Spekhorst uit Rijssen. Op 14 mei sneuvelde hij te
Scherpenzeel. Hij behoorde tot 3-3-10 RI en had de terugtocht gedekt van zijn compagnie. In
zijn laatste brief van 14 mei schreef hij aan zijn familie en zijn vrouw dat ze oprukten naar
Elst. Uit de brieven die hij op 11 en 12 mei schreef liet hij blijken dat hij zijn einde voelde
naderen. Hij schreef: ‘Of wij elkaar hier op aarde weer terug zien weten we niet. Ons leven is
in Gods hand’. Zijn laatste wens was begraven te worden in Laren (NH), waar hij was geboren
op 10 september 1904.
Op 10 mei 1940 was het de taak van de Duitse 227e Divisie om de Noordelijke Grebbelinie bij
Amersfoort te doorbreken. Omdat de bruggen over de IJssel volgens plan gesprongen waren
moesten alle troepen van de Duitse 227e Divisie gebruik maken van de brug in Zutphen. Door
de grote opstopping die hier ontstond maakten de Duitse 227e Divisie slechts langzaam
vorderingen. Pas aan het einde van 11 mei 1940 bereikte de voorhoede Barneveld, waar zij
direct stuiten op hardnekkige tegenstand bij Asschat en Musschendorp. De Duitse
legerleiding zag door deze hardnekkige tegenstand af van de aanval op Amersfoort en men
besloot de Grebbelinie bij Scherpenzeel te doorbreken.
Met de grootste aanval die het Duitse leger tot dan toe in Nederland had uitgevoerd wilde men
een onherstelbare bres in de Grebbelinie slaan. De complete Duitse 227e Divisie werd op de
morgen van 13 mei 1940 ontplooid tegen Scherpenzeel. De Nederlandse verdediging werd
gevormd door slechts drieenhalf bataljon waarvan drie compagnieën in de Voorposten. De
Nederlandse verdedigers in de voorposten boden hardnekkig verzet en de Duitse overmacht
kon zich slechts met grote moeite door Scherpenzeel heen vechten. Vanaf dat moment
kwamen zij echter oog in oog te staan met de frontlijn van de Grebbelinie. De verdediging was
hier mede door de uitmuntende communicatie uitstekend georganiseerd. De infanteristen
dwongen de aanvallers tot dekken, waarna de artilleristen vuur afgaven op de vermoedelijke
Duitse posities. Alle aanvallen op de frontlijn bij Scherpenzeel werden afgeslagen en in de rest
van
het
Duitse
aanvalsvak
werden
de
voorposten
niet
eens
opgeruimd.
Op de avond van 13 mei 1940 gaf de Duitse legerleiding het bevel tot hergroeperen. Op deze
manier eindigde de grootste Duitse aanval op de Grebbelinie. Twee compagnieën in de frontlijn
van de Grebbelinie bij Scherpenzeel en twee compagnieën in de voorposten bij Renswoude
hadden de aanval van de volledig ontplooide Duitse 227e Divisie afgeslagen.
Het monument 'De Voorposten Grebbelinie 1939-1949' in Scherpenzeel bestaat uit een stuk
ijzeren spoorrail, schuin aangebracht op een bakstenen voetstuk met een ingemetselde
gedenkplaat. De ijzers werden op het laatste moment in de wegversperringen geklonken en
konden slechts met snijbranders verwijderd worden.
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Soldaat F.J. Rensen
F.J. Rensen was als oud militair met de mobilisatie in 1939 weer opgeroepen in actieve dienst.
Hij was ingedeeld bij 1-2-19-RI. Ze werden tijdens de oorlogsdagen ingezet bij Rhenen op de
Grebbeberg. Op 14 mei is soldaat Rensen gesneuveld in een roggeveld. Hij was getrouwd en
ze hadden geen kinderen. Soldaat Rensen was geboren op 23 juni 1914 te Holten.
Soldaat van Bingen
Van Bingen was geboren te Ochtrup in Duitsland. Hij was Joods en woonde in Duitsland. Hij
was getrouwd met Berta Oppenheimer. Hij was in 1934 gevlucht uit Duitsland naar Rijssen
om er in vrede te kunnen leven. Hij had de Nederlandse nationaliteit en was derhalve
dienstplichtig. Als kok diende hij bij de marine en heeft de oorlogsdagen bij de marine gediend.
Na de capitulatie op 15 mei is hij omgekomen in Anna Paulowna. De plaats Anna Paulowna
ligt centraal in de Anna Paulownapolder. Ze hadden twee kinderen.
De
Duitse
aanval
op
vliegveld
de
Kooy,
10
mei
1940.
Het was om 4.00 uur in de morgen van vrijdag 10 mei 1940, boer Paul Thomas zat in zijn
land dichtbij Julianadorp de koeien te melken, toen zestien gevechtsvliegtuigen van de Duitse
Luftwaffe vanuit het zuiden overvlogen richting het vier kilometer noordelijker gelegen
vliegveld De Kooy. Ze hadden een route afgelegd vanuit Duitsland langs de kust boven de
Noordzee en waren ten zuidwesten van de Noordkop van koers gewijzigd richting De Kooy.
Vliegend boven vliegveld De Kooy werden de daar keurig opgestelde vliegtuigen van de
Nederlandse Luchtmacht met mitrailleurvuur bestookt. Het was voor de piloten van de Duitse
gevechtsvliegtuigen, de Messerschmitts, een gemakkelijk doelwit. De meeste vliegtuigen
werden bij die eerste aanval vernietigd. De meeste stukgeschoten vliegtuigen waren
lesvliegtuigen, die sinds de mobilisatie van het Nederlandse leger in 1939, 's avonds steeds
keurig op één lijn op het vliegveld werden opgesteld. Enkele minuten voordat de eerste aanval
plaatsvond waren, mede door een telefonisch bericht van bombardementen elders, elf
gevechtsvliegtuigen, type Fokker D21 van de eerste Nederlandse JAchtVliegAfdeling, (de 1e
JAvA)), al de lucht in gedirigeerd. Direkt na de aanval van de Duitse Luftwaffe op vliegveld De
Kooy volgden luchtgevechten van de Nederlandse Fokkers met de Messerschmitts: de
zogenaamde "dogfights" van elkaar achtervolgende en op elkaar schietende
gevechtsvliegtuigen. Een uur later werden de koeien van Piet Brouwer, op het land aan de
Doggersvaart, zeer onrustig door het onheilspellend geluid van een zeer laag overkomend groot
vliegtuig, voorzien van een groot wit kruis (een Stuka duik-bommenwerper), dat onderweg was
voor het eerste bombardement op vliegveld De Kooy. Die dag werd het vliegveld zes keer
aangevallen en 's avonds was De Kooy zodanig verwoest, dat het niet meer te gebruiken was
De Chr.Lagere School aan de Korte Vliet werd daarom ingericht als werkplaats voor reparatie
van gehavende vliegtuigmotoren en de manschappen, die gelegerd waren op het vliegveld,
werden ondergebracht in omliggende bloembollenschuren. In de loop van de dag weken vier
Fokker D21 gevechtsvliegtuigen uit naar vliegveld Buiksloot, dichtbij Amsterdam gelegen.
Later zijn nog twee gevolgd. De Messerschmitt van Hauptman Dietrich Robitsch, "Der Alte",
was zwaar beschadigd geraakt. Het vliegtuig was "netjes" geland op vliegveld De Kooy,
Robitsch werd daar gevangen genomen. Er vielen op die eerste dag van de oorlog één dode en
twee gewonden. Eén Nederlandse piloot, Jaap van Suylen, kwam om. Dertig lesvliegtuigen,
zes gevechtsvliegtuigen en nog enkele andere toestellen gingen verloren. Zes Duitse vliegtuigen
werden uitgeschakeld.
Soldaat Waander Schreurs
Waander Schreurs diende als dienstplichtig soldaat in de mobilisatie bij 3-8 RI. Hun
compagnie werd ingedeeld bij de verdediging van de Grebbeberg. Op 12 mei werd Waander
Schreurs door een granaatscherf zwaargewond aan zijn bovenbeen. Toen hij werd gevonden
dacht men dat hij dood was, maar hij leefde nog. Hij is toen overgebracht naar het hospitaal
in Arnhem en heeft na lange verpleging het overleefd. Hij kwam terug in Rijssen en kreeg werk
op het distributiekantoor. Door deze werkzaamheden heeft hij de L.O. (Landelijke Organisatie
voor hulp aan onderduikers) vaak aan distributiebonnen geholpen. Hiervoor staat hij vermeldt
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op het provinciaal monument in Markelo. Hij had veel last van zijn verwondingen en is hieraan
uiteindelijk op 27 september 1945 overleden te Amsterdam. Hij is door het ministerie erkend
als gesneuveld militair. Hij was getrouwd met Hendrikje Linde; ze hadden twee kinderen.
Waander Schreurs was geboren op 20 april 1918.
Jan Gerritsen begroef vlak na de capitulatie en voor zijn gevangenneming explosieven,
slaghoedjes en een complete zender in de grond en was daarmaa van oud-strijder overgegaan
en uitgegroeid tot de eerste verzetsman. Maanden later, terug uit krijgsgevangenschap,
vertrouwt hij een vriend toe plannen te hebben het verzet gewapenderhand voort te zetten. De
vriend die tijdens de laatste oorlogsdag als burger door de linies kwam om verdwenen en
vermeend gedode soldaten op te sporen had andere plannen. Hij infiltreerde op 25 juni 1941
vijf maanden in een vijandelijke organisatie en kreeg zodoende toegang tot de vliegvelden
tegenover de Engelse zuidkust. Hij fotografeerde bunkers, geschutskoepels en de
haveninstallaties in het gebied van Sint Omer, Duinkerken, Boulogne-sur-Mer en Abbeville,
waar hier en daar de gezonken Engelse schepen in de havens nog boven het wateroppevlak
zichtbaar waren. Via een fotograaf in Calais kwamen de opnamen in Franse handen. Een klein
belangrijk deel ging later naar het Nederlands verzet om de Engelsen in te lichten.
Jan Gerritsen, geboren te Rijssen op 14 augustus 1920 haalde in z’n eentje op 14 april 1941
de explosieven en de zender uit de grond van de Grebbeberg en zocht via een advertentie
contact met oud-strijders om gezamenlijke actie uit te voeren. Op 28 april 1941 werd hij in
Wierden door door verraad van een Duitser, die hem al lang schaduwde, samen met veertien
anderen gearresteerd. Jan Gerritsen nam alle verantwoordelijkheid op zich en werd als enige
via het Oranjehotel in Scheveningen naar het concentratiekamp Vught overgebracht. Het
procesverbaal van de S.D. is na de oorlog boven water gekomen. Daarin staan de feiten
rondom de arrestatie en de in beslagname van het materiaal vermeld. Na een lange
gevangenschap in Vught werd hij op 16 maart 1943 op transport gesteld naar Neuengamme.
Daar werd hij een Nacht und Nebelgevangene. Dat betekende dat hij met niemand contact
mocht hebben. Hij mocht niet schrijven en ook geen brieven ontvangen. Voor de buitenwereld
bestond hij dus niet meer. Alle pogingen om hem vrij te krijgen waren mislukt en zo verbleef
hij onder afschuwelijke omstandigheden, op enkele maanden na, drie jaar van het ene
concontratiekamp in het andere zonder ooit aan het eind de vrijheid en vrede te mogen
beleven. In Markelo is een monument voor alle omgekomen verzetsmensen in Overijssel
opgericht. De naam van Jan Gerritsen is er bij gebeiteld.
De nabestaande van Sybrand Boddé ontvingen op 19 mei 1949 per post een
oorlogsherinneringskruis, wat op 5 januari 1948 was toegekend. Tevoren had Hare Majesteit
koningin Wilhelmina reeds op 26 februari 1946 de familie haar deelname betuigd. Jan
Gerritsen heeft weliswaar in eerste instantie de gevechten op de Grebbeberg overleefd, maar
is met vechten doorgegaan tot hij zijn leven in het verzet heeft gegeven voor onze vrijheid. Hun
nagedachtenis wordt herdacht met de gedichten van Band Boddé.
De storm
De storm loeit en de bomen zingen
hun lied, dat machtig groeit en zwelt,
dan plots weer daalt; maar over ’t veld
komt hij weer aangesneld, die ging, en
schuurt en schudt, en rukt en raast,
om gierend ’t hoge huis, en verder weer
vliegt hij en beukt de takken neer
en woedt in ’t gaan, en plukt, en daast,
totdat hij wat kalmeert, voldaan,
en rustig zacht, weer streelt de blaren,
dat ritselend zij bewegen gaan.
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En als de hemel op gaat klaren
zien w’ in ’t zwart de lichte sterren staan
die, als de vrede, in ’t geweld onzichtbaar waren.
Sybrand Boddé, 1 juni 1938

Rijssen, eenvoudig en mooi
Waar de Friezenberg zijn groene dennenkroon
opsteekt naar den hemel waar het schoon
is, niet verheven, maar eenvoudig: schoon;
waar de dennen ruischen in den wind
en vertellen mij, zie, dat bindt
mij, schoon ’t niet ketent, maar eenvoudig: bindt
waar de meertjes zacht weerspiegelen
en de wind het riet doet wiegelen
is ’t niet grootsch, maar eenvoudig: rustig
waar de korenvelden golven op den esch
en de heide, paars met jeneverbes
ligt; niet verbazend, maar eenvoudig: fijn
waar de pijpen van het stadje, van den stoom
’t hoogste reiken; en ’t vee op de mors loom
staat en ligt, is ’t geen droom, maar eenvoudig: leven
’t is om ’t even, wat men noemt, ’t is eenvoudig
’t is geen streven, wat men roemt, ’t is eenvoudig
daarom mooi, al wat opdoemt, ’t is eenvoudig!
Sybrand Boddé, 8 februari 1938
In de eerste weken na de capitulatie was het in Rijssen redelijk rustig. Iedereen was weer aan
het werk want het leven ging gewoon door. Veel Rijssense militairen waren in de meidagen
krijgsgevangen gemaakt en overgebracht naar gevangenkampen in Duitsland. Begin juni
wilden de Duitsers zich van de goede kant laten zien en mochten de krijgsgevangenen weer
naar huis. Op 9 juni kwamen ze weer terug in Rijssen. De militairen die konden aantonen dat
ze werk hadden werden naar huis gestuurd. Een deel van hen werd ingedeeld bij de
opbouwdienst, de latere arbeidsdienst.
Op 28 mei capituleerde het Belgische leger. Er werden tweehonderdtwintigduizend Engelse
troepen in Engeland gestationeerd, plus nog honderdtienduizend Franse troepen, de operatie
Dynamo. In juni koos Italië de Duitse kant en verklaarde Engeland en Frankrijk de oorlog.
Op 10 juni capituleerde Noorwegen.
Op 14 juni trokken de Duitse troepen Parijs binnen. Drie dagen later vroeg de Franse regering
de wapenstilstand aan, op 25 juni staakten de gevechten. Het noordelijk deel van Frankrijk
werd bezet door de Duitsers. En het zuiden kwam onder een nieuwe Franse regering, onder
leiding van maarschalk Petain. Op 3 juli werd de Franse vloot in de haven van Oran
uitgeschakeld door Engelse oorlogsschepen. Hierbij kwamen veel Franse mariniers om het
leven. Op 11 juli begonnen de Duitse luchtaanvallen op Engeland.
Op 5 september 1940 werd het persoonsbewijs ingevoerd. Iedere Nederlander van vijftien jaar
en ouder was verplicht het persoonsbewijs bij zich te dragen om zich te kunnen legitimeren.
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De Joden kregen in september 1941 op twee plaatsen een J in hun persoonsbewijs
gestempeld. Op 29 april 1942 moest iedere Jood een jodenster dragen.
Op 7 september 1940 begon de Duitse luchtmacht aanvallen uit te voeren met het doel om
Londen plat te gooien. In twaalf weken tijd werden zestig aanvallen op Londen gedaan. Meer
dan zeventienduizend burgers werden gedood. Het hele Duitse volk zou daar later de rekening
voor moeten betalen door de zware bombardementen op Duitse steden. Duitsland zelf had
toen nog de macht in de lucht. Boven het Duitse gebied was nog weinig van luchtaanvallen te
merken. Dat veranderde in 1942. In mei werd Keulen gebombardeerd door de Engelsen door
zo’n duizend bommenwerpers. De Duitse luchtmacht verloor hierbij veertig vliegtuigen. Eind
1940 had Duitsland veel schepen bijeen gebracht in de Franse en Belgische havens. Deze
schepen waren bedoeld voor de invasie in Engeland. Door de Engelse RAF werden deze
concentraties regelmatig aangevallen en uiteen gedreven.
Op 23 mei 1941 werd de opbouwdienst ontbonden en werd de arbeidsdienst ingevoerd.in
december 1941 moesten de eerste Nederlandse jongens van achttien jaar in de arbeidsdienst.
Deze werden gevormd in de geest van het nationaal-socialisme. De protestante en katholieke
kerken protesteerden fel. Degene die niet in de arbeidsdienst wilde moest onderduiken. Op 22
maart 1942 werd in Nederland de arbeidsplicht tot Duitsland uitgebreid.
In juli 1940 moesten de duivenhouders lid worden van een goed gekeurde vereniging. Alle
duiven moesten geregistreerd worden. Iedere duivenhouder moest een hoklijst ophangen met
de ringnummers van de duiven. In 1942 moesten alle duiven worden gedood en de ringen
moesten worden ingeleverd. Toch hebben enkele duivenliefhebbers hun duiven verstopt. Ook
bij Geerlings aan de Lentfersweg hebben ze duiven verstopt. Eerst op de zolder van een oude
schuur, maar later in een onderduikershol in de tuin. Dat ging een tijd goed, maar op een
gegeven moment kwamen Duitsers het huis binnen op zoek naar onderduikers. Er waren geen
onderduikers en de Duitsers gingen naar buiten om in de tuin te kijken. Daar hoorden ze de
duiven koeren die meteen in beslag werden genomen en meegenomen naar Almelo. De vrouw
des huizes vertelde nog dat de duiven van haar dochtertje waren maar dat baatte niet. Johan
Geerlings en zijn vrouw Hanna moesten de volgende dag voor verhoor naar Almelo. Als ze daar
zijn is er luchtalarm. Iedereen rende door elkaar en de Duitser die de duiven in beslag had
genomen zei dat ze vlug naar huis moesten gaan. Het heeft geen verdere gevolgen gehad voor
de familie Geerlings.
Op 24 augustus 1942 kreeg Johan Pluimers, de fietsenmaker, hokcontrole. Er werd een duif
aangetroffen zonder vaste voetring. Pluimers zei dat de duif terug is gekomen met een
ontstoken poot en dat hij daarom de ring had verwijderd met de bedoeling om bij de Duitse
instantie een nieuwe knijpring aan te vragen. Dat werd natuurlijk niet geloofd. Pluimers kreeg
een procesverbaal en werd later veroordeeld.
In het begin van 1941 was alles op de bon en probeerde iedereen voor zichzelf groenten en
aardapelen te verbouwen om nog voldoende eten te krijgen. De mensen hadden een stukje
grond waar van alles op werd verbouwd. Voor degenen die geen grond hadden heeft de
gemeente toen volkstuintjes uitgegeven. Daar werd veel gebruik van gemaakt. In de
volksmond werden deze tuintje de Hitlertuintjes genoemd. De meeste mensen hadden nog
werk maar bij de jutefabriek Ter Horst werd geen jute meer aangevoerd. Er werd geprobeerd
andere materialen te verwerken maar dat hielp niet. Ter Horst kon de arbeiders niet meer
aan het werk houden. Een grote groep arbeiders werd te werk gesteld bij de firma Van Delden
in Ahaus en een groep bij een weverij in Bochelt. De arbeiders werden dagelijks met bussen
naar Duitsland vervoerd. Een grote afstand, dus ’s morgens vroeg vertrekken en ’s avonds
laat terug. Dit dagelijks vervoer was voor gehuwden, de vrijgezellen mochten één keer per
week naar huis. Vanaf juni werd door Ter Horst af en toe vis uitgedeeld voor vijftien cent per
pond. Verder werden door Ter Horst uien, sokken en soms een overal verkocht. In januari
werd door Ter Horst een gaarkeuken in gebruik genomen. De werknemers kunnen hier
dagelijks voor vijf cent een bord eten halen.
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Op 14 maart kregen de burgemeesters de opdracht van de Duitse overheid alle namen en
adressen van Joden door te geven. Dat was het begin van de Jodenvervolging. Enkele Joodse
families zijn toen ondergedoken en de rest is afgevoerd via de Nederlandse kampen naar
Duitsland en Polen. Van de gedeporteerde Joden zijn er maar enkele teruggekomen. In maart
1941 woonden in Rijssen honderdvierentwintig Joden. Hiervan zijn er honderdenzeven
vermoord in de Duitse kampen. Op 22 oktober 1940 moesten de Joodse ondernemingen
worden geregistreerd. Op 22 november volgde het ontslag van Joodse ambtenaren.
Van ondergronds verzet was nog niet veel te merken. Toch waren enkelen bezig het verzet te
stimuleren door het verspreiden van illegale blaadjes. In het begin 1941 was een illegale groep,
de Geuzen, gearresteerd en vijftien van hen zijn toen gefusilleerd, samen met drie andere ter
dood veroordeelden. Op 28 april is Jan Gerritsen gearresteerd als lid van een verzetsgroep in
Amsterdam en het verspreiden van het illegale blad Vrij Nederland. Bij zijn arrestatie in
Wierden was hij in bezit van illegale bladen, wapens, munitie en zendapparatuur. Huisarts
Paulen uit Rijssen was Duits gezind en meldde zich als arts bij het Duitse leger. Hij werd
ingezet in Rusland waar hij is omgekomen. De telefoonkabels van het Duitse leger werden
vernield en als tegenmaatregel werd de kabelwacht ingesteld. Voor de verbindingen had de
Duitse weermacht langs veel wegen telefoonkabels aangelegd. Zo over de grond of aan palen
langs de weg, in het bos door de bomen. Deze kabels liepen bovengronds en konden
gemakkelijk vernield worden. Vanaf september werd de kabelwacht ingevoerd. De kabels in
Rijssen lagen vanaf de grens met Markelo door het bos langs de Brekeldlaan naar Holten.
Iedere mannelijke Rijssenaar werd voor de kabelwcht opgeroepen en moest dan op geregelde
tijden twee uur wachtlopen. Hij was dan verantwoordelijk voor het deel waar hij moest
wachtlopen. Er was nog wel iets te regelen met de indeling van de wacht. Er werd wel rekening
gehouden met het werk. Zo werd door bakker De Goeien bezwaar gemaakt tegen een
wachtdienst door de week vanwege zijn werk. Als bakker moest hij iedere morgen om vier uur
op. Hij werd daarom ingedeeld op de zaterdag en zondag. Er werd van de wachters verwacht
dat ze constant op en neer liepen langs de kabel. Maar daar kwam in de praktijk weinig van
terecht. De mannen kwamen in groepjes bij elkaar staan kletsen en wachtten op de aflossing.
Toen de Duitsers hun kabels ondergronds hadden gelegd was de kabelwacht niet meer nodig.
Ook later, in 1943 moest er af en toe weer wacht gelopen worden, bijvoorbeld bij
aanplakbiljetten en langs de spoorlijnen.
Kabelwacht
Wat doot door toch dee wichter?
Zee spölt van kabelwach
noew zoe-j toch ook nog zeggen
wee hef det uut edach?
Klein Jantien is pelietziej,
En Mansien marsjesee!
En Hein en Henk zint maaleu,
Op kabelwach temee.
En door zit Zus en Dientien,
Wat voert dee twee door uut?
Dee maechies zint de vroaleu
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de baas mut albesluut
nen brugchien mee op reize
aans valt de tied zoo laank
zee langt de maaleu ’t pakkien
en dee stapt op, met gaank!
Klein Jantien wis de stee eer
Zee loopt al hen en d’r weer
Zee veult is noa de brugge
Zee proat te hoope ’n keer
Mar dan kump door det Mansien
Meneer de marsjesee
Van achter ’n boom hen springen
Hee zeg door zoo dee twee
Umdet ze ‘proat hebt, kriegt ze
’n keer extra kabelwach
En dan neet daengs as ’t licht is,
Mar in den duusteren nach
As ‘t ’s nachens biester weer is,
En all’s nog lekker slöp,
Stek moo de beene uut ’t bedde
’t Is good dree uur, zee röp
Det va der neudig uut mut
Aans is e op tied neet kloor
Zee zet um zienen brugchies
En ’t drinkensbussien kloor
Met klompe an de fietse op
’t Is biester weer, ’t is nach
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’t Is noew gin wichterspull’chien
’t Is eerens, kabelwach.
Helderen (Hellendoorn), november 1941
Johanna F. van Buren
Eind april moesten vierhonderd mannen uit Rijssen op het vliegveld Twenthe werken. Ze
moesten daar brandpaden aanleggen. Met een paar weken was dat werk klaar en konden ze
weer naar huis.
Op 8 maart werd Regien Tierie-Versteeg gearresteerd. Ze was geboren in Indonesië te
Soerakarta en kwam op 31 januari 1936 in Rijssen wonen. Ze werd verdacht van illegale
activiteiten. Ze woonde in het Rijssenseveld en gaf pianoles. Ze had twee grote honden en reed
in een tweezitter met haar twee honden achterin. In Rijssen vond men haar excentriek. Toen
het koper moest worden ingeleverd verscheen Regien Tierie bij het gemeentehuis in Rijssen
met twee koffers. In elke koffer zat een punaise. Ze moest ze weer meenemen want het was
geen koper.
Regien Tierie was al vroeg betrokken bij het verzetswerk en was het contactadres voor
afgeschoten geaillieerde vliegers. Deze piloten werden door haar verder geholpen om via België,
Frankrijk en Spanje weer naar Engeland te komen. In maart 1942 had ze een Engelse vlieger
in huis die gewond was. Toen deze opgeknapt was ging ook hij terug naar Engeland. Deze
vliegenier is door de Gestapo opgepakt en heeft tijdens verhoren de naam van Regien Tierie
genoemd. Op 8 maart 1942 is ze gearresteerd. De Duitsers vonden nog een Engelse piloot in
haar huis. Regien had in de zoom van haar jas allerlei aantekeningen verstopt. Ze is gevangen
gezet in Scheveningen. Ze werd heel vaak verhoord en werd later overgebracht naar de
Untersuchungsgefangnis in Utrecht. Daar heeft ze voor het gerechtshof gestaan. Ze
benadrukte dat ze alleen maar bezig was met het verlenen van humaniatire hulp aan een
gewonde soldaat die door zijn verwondingen toch niet meer bedreigend was voor Duitsland.
In maart 1943 werd ze vrijgesproken maar niet vrijgelaten. Ze bleef toch verdacht aan hulp
aan meerdere geaillieerde militairen en andere illegale activiteiten. Ze ging van Utrecht naar
het concentratiekamp Amersfoort en vandaar naar kamp Kleef. Op 1 november 1943 kwam
ze in het concentratiekamp Ravenbrück. Daar is ze een jaar en vier maanden gebleven en is
toen op 2 maart 1945 overgebracht naar kamp Mauthausen. Daar is zij in april 1945 bevrijdt
door de Russen. Daarna is ze via Zwitserland, Parijd en België teruggekomen in haar huis aan
het Rijssenseveld. In haar hal hing een oorkonde van generaal Eisenhower als dank voor de
hulp aan de piloten. Aan haar buurvrouw Goossen heeft ze af en toe wat verteld. Ze vond het
geweldig dat door de Duitse kampbewaarders zoveel haat werd gekweekt onder de
kampbewoners. Als iemand een poging deed om te vluchten werd de rest van de barak naakt
in de kou gezet totdat ze de ontvluchtte weer gepakt hadden. De bewakers deden niets maar
lieten de kampbewoners de vluchteling in elkaar slaan. Regien Tierie leefde op babyvoeding
en lichtverteerbaar voedsel. Ze kon na het kamp geen normaal voedsel meer verdragen.
Op 22 augustus 1942 worden de eerste acht Joden in Rijssen opgepakt en ondergebracht in
diverse kampen om vandaar doorgestuurd te worden naar de vernietigingskampen in Polen.
In 1942 begint ook de verplichte arbeidseinsatz (dwangarbeid). Al lange tijd waren de Duitsers
al bezig om via folders en kranten jonge mannen en vrouwen vrijwillig naar Duitsland te halen
om daar te gaan werken. Hiervoor was weinig animo. In Duitsland waren alle jonge mannen
ogeroepen voor de dienstplicht en daardoor kreeg de industrie tekort aan werkkrachten. Ook
door de grote verliezen aan militair materieel en manschappen en de schade door de zware
bombardementen waren veel nieuwe werkkrachten nodig. Van de eerste groepen
dwangarbeiders is in Rijssen niemand ondergedoken. Wel probeerde men op allerlei manieren
afgekeurd te worden, maar dat lukte maar weinigen. Op het arbeidsbureau werden de
dwangarbeiders gekeurd en daar werd dan gewaarschuwd niet weg te blijven, omdat anders
de ouders daarvoor zouden worden opgehaald. Het personeel op het arbeidsbureau werkte
niet echt mee. Dirk Bruggink had uit voorzorg om naar Duitsland te gaan tanden laten trekken
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en moest nog enkele dagen wachten op een nieuw gebit. Hij vertelde dit aan een medewerker
van het arbeidsbureau, die hij kende, en vroeg om een paar dagen uitstel om te vertrekken.
Het antwoord was: ‘taane of gen taane, iej goat ’n Deenkseldag weg, en aans woj e haalt.’
Hein Hofstede had zich aangesloten bij de verzetsgroep O.D. Hij had de leiding over de
Paroolgroep die zich inzette voor hulp aan onderduikers. Hein had goede contacten in Rijssen,
maar ook landelijk. Hij bezorgde voor onderduikers in Rijssen bonkaarten. Ook had hij af en
toe onderduikers thuis die geholpen moesten worden aan onderduikadressen, zelfs piloten
heeft hij opgevangen. In 1943 kreeg hij vanuit Amsterdam een verzoek om een Joods meisje
onder te brengen. Het meisje werd gebracht door een verpleegster van het Rode Kruis. Toen
het meisje kwam was alleen zijn dochter thuis. Ze werd hartelijk ontvangen en het Joodse
meisje voelde zich meteen thuis. Het was de bedoeling dat ze tijdelijk bij hen zou wonen. De
beide meisjes vonden dat heel erg en uiteindelijk mocht ze blijven. Na verloop van tijd bleek
dat er nog een achtertante in Amerika was die haar opeiste. Adele moest naar Amerika om
daar in een Joodse gemeenschap te gaan wonen. Voordat ze wegging moest ze regelmatig bij
een Joods gezin in Enschede logeren om de Joodse gebruiken te leren. In 1948 is Adele naar
Amerika geemigreerd. Daar is ze getrouwd en kreeg ze drie kinderen. Sindsdien is ze
regelmatig teruggeweest in Rijssen. Ze spreek de Rijssense streektaal nog steeds als de beste.
Adele had al erg veel meegemaakt. Voor de oorlog woonde ze met haar ouders in Polen. Toen
de Jodenhaat daar erger werd zijn ze naar Keulen verhuisd, maar ook daar konden ze niet
langer wonen. Vervolgens is Adele met twee van haar broertjes op zevenjarige leeftijd naar
Amsterdam gevlucht. Ze woonde eerst in een Joods kindertehuis en werd later in een gezin
geplaatst in de Diamantstraat. Op een dag was er een razzia. Haar pleegtante trok de gele ster
van haar jas en stuurde haar naar buiten. Gelukkig zag een oudere buurvrouw het kind en
nam Adele in huis. Bij die vrouw kon Adele echter ook iet blijven. Via allerlei contacten binnen
de ondergrondse kwam ze bij de familie Hofstede terecht. Er waren veel mensen in Rijssen die
haar zagen maar ze is nooit verraden. Zo is Adele gedurende de rest van de oorlog bij de familie
gebleven. Ook na de oorlog wilde ze graag blijven, ze was deel van het gezin geworden. Haar
eigen familie was vermoord.
Op 6 maart moet de gemeente Rijssen een opgave doen van alle leegstaande Joodse winkels.
Deze moesten beschikbaar blijven voor Nederlandse en Duitse zakenlieden. De deportatie van
Joden ging nog steeds door. Enkele Joodse families zijn ondergedoken. Voor hulpverlening
aan Joden werden Jan en Willem Geerling uit Rijssen op 23 oktober gearresteerd. Willem
heeft tot 5 november in concentratiekamp Amersfoort gezeten. Jan was ook naar Amersfoort
gebracht en later als krijgsgevangene (hij was een oud-militair) naar Duitsland. Bij zijn
terugkeer na de bevrijding was hij ziek en is op 9 juni 1946 overleden.
Op 9 april werden nog vijf Joodse mensen weggevoerd naar kamp Westerbork, zo ook de
vierennegentig jarige Isaac Heimans. Toen waren de laatste Joden uit Rijssen afgevoerd. In
een politierapport van de Opperbrasz wordt vermeldt dat ’s avonds om zes uur alle Joden uit
Rijssen weg zijn. Op 9 november worden de Joodse woningen geinventariseerd. De sleutels
van deze woningen zijn in bezit van de Joodse Raad te Amsterdam. Verder moeten radio’s
ingeleverd worden en worden er nog fietsen gevorderd. Op 29 april maken de Duitsers bekend
dat de oud-militairen zich moeten melden om in krijgsgevangenschap te gaan. De Duitsers
wilden voorkomen dat bij een invasie van de geallieerden de mannen als militair tegen de
Duitsers ingezet kunnen worden. Verder heeft Duitsland gebrek aan werkkrachten en de
militairen worden als dwangarbeiders ingezet. De oud-militairen hielden zich met verzetswerk
bezig en met deze ingreep wordt dat ook meteen verhinderd. Al deze oud-militairen zullen
afgevoerd worden naar Duitsland. Er werden ook ween spoorlijn- en plakkaten wacht
ingesteld. De Duitse Wehrmacht maakte voor bekendmakingen gebruik van aanplakbiljetten.
Deze konden vernield worden en moesten daarom bewaakt. In juli 1943 werd het personeel
van de staatsbrandweer en de beroepsgemeentelijke brandweer en de vrijwillige brandweer
vrijgesteld van tewerkstelling in Duitsland. Bij de vrijwillige gemeentelijke brandweer werken
dan vijfentwintig personen. De firma Ter Horst had toen ook een fabrieksbrandweer, hier
waren honderdzeventien personeelsleden ingedeeld. De brandweerlieden waren vrijgesteld
van tewerkstelling in Duitsland met een registratiezegel. In 1943 werden de klokken uit de
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hervormde kerk gehaald. Deze werden afgevoerd naar Duitsland om omgesmolten te worden
als kanonnen. Op 27 juli 1948 schonken Jan en Grietje ter Horst een nieuwe klok voor de
toren in de Schildkerk. Het opschrift luidt:
1943, wat nen tied.
Oorlog, mooie klokke kwiet.
Roem 7 eeuw ’n stad
5 joar later fees ehad.
Op dat fees zin ik geboorn.
’t Volgens joar hunk al in ’n toorn,
‘k luu biej vuurspood, teg’nslag
‘k Galme Gods lof elken dag.
In september 1944 wordt de NSB opgericht. De bestaande organisaties worden hierin
ondergebracht en er worden nieuwe groepen gevormd. Ook in Rijssen wordt de NSB opgericht.
De commandant is Henderik Eshuis, hij was in 1940 onderofficier in het Nederlandse leger.
Een van de allereerste Rijssenaren die zich met het verzet bezig hielden was Jan Gerritsen.
Hij was militair geweest en had gediend op de Grebbeberg. Jan Gerritsen was geboren in
Rijssen in de Grotestraat. Zijn vader was bakker en Jan werkte ook in de bakkerij. Jan is in
1939 in militaire dienst gekomen en was in het voorjaar van 1940 gelegerd op de Grebbeberg.
Na zijn terugkomst in Rijssen is Jan direct begonnen met illegaal werk. Hij verzamelde
munitie, springstoffen en zendapparatuur. In het najaar van 1940 had hij al contact met een
verzetsgroep in Amsterdam. Hij woonde en werkte toen in Wierden bij zijn oom in de bakkerij.
In Rijssen had hij Duitsers als buren, een van de zonen was vliegenier en de andere was bij
de S.S.. Dat leek Jan niet erg veilig. Van de verzetsgroep kreeg hij verzetsbladen toegestuurd
en deze werden door Jan gedistrubueerd in Wierden, Almelo en Rijssen, samen met een
vriend, Teering genaamd. Jan verzamelde in Twente belangrijke gegevens over de uitbereiding
van vliegveld Twenthe en de verblijfplaatsen van de Sicherheitsdienst in Enschede en Hengelo.
Deze gegevens werden door Jan doorgegeven aan de verzetsgroep ‘RIJ’ in Amsterdam. Op 28
april 1941 werd deze groep door verraad opgerold en daarbij kwam ook het adres van Jan
Gerritsen tevoorschijn, evenals dat van zijn vriend Teering. Dit werd door de Sicherheitsdienst
doorgegeven aan de dienst in Hengelo en Jan en zijn vriend werden meteen gearresteerd.
Teering was alleen in het bezit van verzetsbladen en heeft twee jaar gevangen gezeten. Bij de
arrestatie in Wierden werden bij Jan verzetsbladen gevonden, en verder was hij in bezit van
wapens, munitie en zendapparatuur. Jan werd gevangen gezet in Scheveningen maar hij heeft
nooit iets bekend. Hij heeft gevangen gezeten in Utrecht, Scheveningen en Vught. Hij heeft
meerdere keren voor het Duitse gerechtshof gestaan maar is nooit veroordeeld omdat hij nooit
iets wilde zeggen of bekennen. In 1943 is Jan overgebracht naar kamp Neuengamme bij
Hamburg. In dit kamp is Jan door uitputting op 9 januari 1944 overleden. Hij was een ‘nacht
und nebel’ gevangene, dat wil zeggen dat hij geen contacten mocht hebben, brieven schrijven
of brieven ontvangen. Jan Gerritsen is een van de eerste verzetsmensen geweest. Hij heeft
hiervoor bijna drie jaar gevangen gezeten onder zeer slechte omstandigheden. Hij heeft voor
het verzetswerk zijn leven gegeven.
Het verzetswerk begon met illegale bladen zoals De Geuzen, de Waarheid, Trouw en Vrij
Nederland. Ze werden door verzetsgroepen gedrukt en illegaal verspreid. In Rijssen werden
er heel weinig verspreid. Egbert Beverdam kreeg regelmatig Vrij Nederland via zijn broer
Gerhard Beverdam. Egbert Beverdam en Roelf Wolterink schreven de inhoud over om ze
verder te verspreiden. In de bladen werd men aangespoord tot sabotage. Roelf Wolterink fietste
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naar zijn werk bij de firma Egger in Almelo en zag de Duitsers bezig pamfletten aan te plakken.
Op deze pamfletten werd men opgeroepen om munitie, wapens en dergelijke in te leveren.
Roelf fietste achter de Duitsers aan en zodra die de hoek om waren haalde hij de pamfletten
weg. Toen hij bij de fabriek aankwam had hij er al twaalf weggehaald. Toen kreeg hij hulp van
Hennie Ebbers uit Zenderen. Ze gingen nog verder naar de Bornsestraat en haalden daar ook
alles weg. Ook bij de fabriek hung een pamflet en binnen één met de mededeling dat het
vernielen van deze pamfletten met de dood kan worden bestraft. Ze verschoten van kleur en
beloofden elkaar nooit te verrraden. Maar het was al te laat want ze waren op straat gezien en
aangebracht bij de politie. De twee werden meegenomen en opgesloten op het politiebureau,
maar ze bleven tijdens de verhoren ontkennen. Na uren bekende Hennie maar hij heeft Roelf
niet verraden. Roelf moest weer voorkomen en werd nog een uur verhoord, maar hij bleef
ontkennen. Er werd gedreigd om hem over te geven aan de Sicherheitsdienst. Hij bleef
ontkennen en werd overgeplaatst naar de Sicherheitsdienst. Omdat Hennie eenentwintig jaar
ws en Roelf zeventien werden ze nog goed behandeld. Het was het jaar 1941 en ze kregen een
half jaar gevangenisstraf. Hennie werd meteen vastgezet maar Roelf was minderjarig en had
niets bekend. Hij moest tekenen dat hij zich elke dag kwam melden anders zouden zijn ouders
opgepakt worden. De ouders werden op de hoogte gebracht en ook de vader moest elke dag
komen tekenen. Na zes weken moesten Roelf en hennie voor het Duitse Feldsgericht
verschijnen. Bij de ingang van de rechtbank stonden twee Duitse militairen op wacht en ook
nog een schildwacht. Roelf werd door de nederlandse politie binnengebracht en ging naast
Hennie zitten die al binnen zat onder begeleiding van twee politieagenten. Ze werden meteen
uitelkaargehaald en mochten geen woord wisselen. Toen ze voorgeleid werden kregen ze een
tolk toegewezen omdat ze geen duits verstonden of spraken. Daar werd hen in niet mis te
verstane woorden toegeblaft wat voor soort mensen ze waren en wat ze nog te wachten stond.
Ze mochten blij zijn dat ze veroordeeld werden volgens Duits recht, anders was het een
afgelopen zaak geweest. Daarna trok het hof zich terug en kwam na enkele minuten weer
binnen om het vonnis voor te lezen. Ze kregen dus een half jaar gevangenisstraf. Hennie ging
weer de cel in en Roelf moest zich een half jaar lang iedere dag melden op het politiebureau
in Almelo. Wanneer er niet direct tijd was moest hij in een cel wachten om te kunnen
stempelen. Een jaar later werd Roelf naar Hannover gestuurd als dwangarbeider. In de herfst
van 1942 begon de goed georganiseerde Arbeitzeinsatz (dwangarbeid. De fabrieken kregen van
de arbeidsbureaus bericht dat ze een aantal van hun arbeiders moesten leveren voor de
Arbeitseinsatz. Bij de fabriek van Egger besloot men toen om geen gehuwde mannen aan te
wijzen, maar vrijgezellen. Toen Roelf Wolterink in oktober 1942 bericht kreeg om in Hannover
te gaan werken moest hij tien dagen later weg. Hij was de enige uit Rijssen. De groep werd
verdeeld over verschillende fabrieken. Roelf werd tewerkgesteld bij de rubberfabriek
Continental. Er waren lange werktijden en ’s nachts vaak luchtalarm. Weinig slaap en slecht
eten. De groep bestond uit eenenveertig mannen uit Enschede, Oldenzaal, Haaksbergen,
Nijverdal/Hellendoorn, Almelo en Rijssen. In Hengelo werd de groepverzameld door mensen
van het arbeidsbureau en vandaaruit ging er een trein naar Duitsland. In Bentheim moest er
worden uitgestapt en in een Lager in de buurt van het station werd koffie en brood verstrekt.
In Hannover werden de koffers op een vrachtwagen geladen en moest de groep onder
politiebegeleiding lopend naar de rubberfabriek. Daar werden ze ondergebracht in een grote
kelder waar ze op de grond moesten gaan zitten. Vieruur later kwamen er beambten van de
fabriek en werd er verteld dat er bij Continental Gummi Werke gewerkt moest worden.
Paspoorten inleveren en beroep opgeven. Roelf Wolterink vertelde dat hij timmerman was,
samen met twee jongens uit Nijverdal, Jan Emming en Jans Preuter. In Hannover
aangekomen werd hij zes weken naar een werkkamp gestuurd in de buurt van Maagdenburg.
Daarna moest hij terug naar Hannover.
G.J. Aaftink was een van de eersten die wist dat hij de Duitsers moest tegenwerken. Hij kreeg
contact met Willem (Wim) Markvoort die ook bezig was met hulp aan onderduikers. In 1942
werd hij plaatselijk leider van de L.O. en van de LKP (Landelijke Knokploegen). Als plaatselijk
leider van het verzet heeft Aaftink veel kunnen regelen zoals persoonsbewijzen voor
onderduikers en nieuwe papieren voor illegalen. Hij deed dit samen met Wim Markvoort en
later met H. Eshuis, de latere commandant van de Rijssense NBS. Aaftink heeft Joden
verborgen en dwangarbeiders laten onderduiken en samen met Eshuis en Jacob Nauta
Amerikaanse piloten gered en verder geholpen om via de Pilotenlijn, die via Frankrijk en
Spanje liep, weer terug in Engeland te komen. Twee van deze piloten hebben een tijd bij hem
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thuis gewoond en een ander was thuis bij Jacob Nauta. Aaftink, Markvoort, Eshuis en Nauta
zaten in de groep ‘Trouw’. Hein Hofstede had de leiding over de Paroolgroep. Ze deden hetzelfde
werk en de samenwerking verliep goed. Op 10 augustus 1944 werd er een overval gepleegd op
een Duitse radio/uitkijkpost op de Koningsbelt. De post was bezet door twee militairen die in
bezit waren van wapen en militaire installaties. Bij deze overval kwam een Duitse militair, de
Oostenrijker Johan Schwarz, om het leven. De volgende dag werd er door de Duitsers een
grote razzia gehouden. Eenenveertig mannen werd opgepakt en overgebracht naar het
concentratiekamp Amersfoort. Ook Aaftink werd opgepakt maar met zijn Ausweiss als
Zollbeambte en na veel gepraat werd hij weer vrijgelaten. Als de Duitsers hadden geweten dat
hij de gezochte persoon ‘oom Piet’ was, was het niet zo goed met hem afgelopen. Later bleek
dat hij op de lijst met gijzelaars stond. Na dit voorval is de hele familie Aaftink ondergedoken
in Enter. In december 1944 was er een grote groep jongemannen in het westen van het land
opgepakt en per trein op transport gezet naar Duitsland. Bij het beschieten van deze trein in
Wierden wisten veel van de mannen te vluchten. Aaftink en zijn mannen hebben toen ook
weer veel van deze mensen kunnen helpen onderduiken en kleding gebracht. Voor deze
mannen moesten er weer distributiebonnen komen. Over de tijd dat G.J. Aaftink in Enter
ondergedoken was heeft hij nooit veel willen zeggen. Bekend is dat het illegale werk gewoon
doorging. Oom Piet (Aaftink) ging erg voorzichtig te werk. Het contact met zijn mannen vond
plaats bij zijn zwager thuis, de bakker G.H. Plas aan de Tabaksgaarden. Zwenneke Eshuis uit
Wierden woonde bij haar oom en tante Aaftink in Rijssen. Haar moeder was overleden toen
Zwenneke jong was. Het lag voor de hand dat ook Zwenneke spoedig deel nam aan de
ondergrondse activiteiten. Voor het bezorgen van bonkaarten, geld en valse papieren aan
onderduikers was Zwenneke al gauw een gewaardeerd medewerkster. Zij heeft heel wat
fietstochten gemaakt naar Notter, Zuna en Holten. Het is gelukkig altijd goed afgelopen maar
ze heeft daarbij toch wel veel risico’s moeten nemen. Ook die keer dat ze naar Holten fietste
en daar bij een adres binnenkwam toen de Polizei met een onderzoek bezig was. Met hulp van
de dochter van de familie, die bezig was met de was, werd alles tussen het wasgoed verstopt.
Ook Zwenneke dook onder in Enter, samen met de familie Aaftink.
In september 1944 is de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) opgericht. Ook in
Rijssen werden enkele secties samengesteld uit hoofdzakelijk oud-militairen. In het najaar zal
er een wapendropping plaatsvinden achter de Friezenberg en met spanning wordt naar de
radio geluisterd. Op 13 oktober komt in de middag het codebericht dat het ’s nachts zal
gebeuren en alles werd ineens in gereedheid gebracht om alles goed te laten verlopen. Uit
Rijssen waren hierbij betrokken, Dik Markvoort, Gerrit Jan Haase en Dik Kleinhorstman. Er
is een paard geleend bij Ligtenberg (de Teune) aan de Stationsdwarsstraat en een wagen bij
de molenaar Arends aan de Markeloseweg, om hiermee de wapens te vervoeren. ’s Avonds
stond de groep klaar bij de steenfabriek achter de Arend Baanstraat. Op de steenfabriek werd
om 21.0o uur naar Radio Oranje geluisterd, om 21.15 uur kwam het bericht ‘het feest begint
om 12 uur’. Lang voor 24.00 uur stond iedereen op zijn post, op elke hoek van het terrein.
Met een seinlamp werden de seinen doorgegeven aan het overvliegend vliegtuig. Maar er werd
die nacht niets gedropt en men keerde onverrichte zaken terug. De volgende morgen moest
het paard en de wagen weer teruggebracht worden door Dik Markvoort en Gerrit Jan Haase.
Als ze op de terugweg zijn naar Rijssen werden ze achter het volkspark aangehouden door
Duitse militairen die bezig zijn met een razzia. Gerrit Jan Haase heeft het halster van het
paard nog bij zich en zegt dat hij een paard moet ophalen. Dat werd geloofd en hij kan weer
verdergaan. Met Dik Markvoort liep het slechter af. Hij werd gefouilleerd en hij had een pistool
bij zich. ‘Hände hoch, sie werden erschossen’, werd er gezegd en Markvoort was er van
overtuigd dat zijn uren geteld waren. Maar de soldaten werden er niet over eens wat ze met
hem zouden doen. En zo stond Dik daar op de hoek van de Korteboslaan urenlang met de
handen omhoog. Ondertussen werd in Rijssen bekend dat Dik Markvoort gepakt is met een
pistool. Bij de ondergrondse werden er inmiddels plannen gemaakt om Dik te bevrijden. Tegen
12.00 uur kwam er een Hauptman en die voelde er niets voor om Dik ter plekke te fusilleren.
Hij zou wellicht belangrijke informatie kunnen verstrekken. Hij moest mee naar het
hoofdkwartier in de Oranjeschool. Markvoort heeft goed in de gaten wat er gaat gebeuren en
hij denkt eraan om te ontsnappen. Ze komen in de Oranjestraat bij de woning van Meenks
(de Kapgeije), de deur stond iets open, Markvoort zag dat en net voor dat ze langs de deur
gingen rukt hij zich los en rende de donkere deel van de woning over, de kamer door en achter
weer naar buiten. Dit was zijn geluk. In de achterkeuken zaten Mina en Jenneke van de
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Kapgeije aan tafel te eten. Plotseling vloog de deur open en rent Dik Markvoort door de keuken.
Mina Meenks stond op en ging voor de Duitsers staan die achter Dik aangingen. ‘Wat is ’t er
te doon’, vroeg Mina aan de soldaten en zorgde zo voor oponthoud. Dik was intussen via de
tuin over de hagen gevlucht en bij Wessels (’n Snuuver) naar binnen gegaan. Vandaar vertrok
hij door de Bouwstraat en kwam terecht bij zijn aanstaande schoonouders Dommerholt aan
de Haarstraat. Dik werd daar opgevangen en dook onder bij Meier aan de Elsenerstraat. De
Duitsers stonden verbijsterd te kijken, alle huizen in de Oranjestraat werd doorzocht, maar
de vogel was gevlogen. Markvoort vertrok al spoedig naar Delden om onder te duiken waar hij
weer actief deelnam aan het verzet. Op 9 april 1945 keerde hij terug in Rijssen samen met de
Canadese bevrijders. Na de oorlog trouwde hij met Dina Dommerholt. Dik emigreerde in 1957
met zijn hele gezin naar Canada. Zijn vrouw Dina overleed daar in 1976. Dik overleed twee
jaar later op zesenvijftigjarige leeftijd. Ze zijn beiden begraven in Canada.
Na de oprichting van de NBS werd allesbeter georganiseerd. De wapendroppingen kwamen op
gang en konden de NBS-groepen bewapend worden. Ze werden bewapend met stenguns,
handgranaten, revolvers, geweren en springstof voor het opblazen van spoorlijnen.
Bron: grebbeberg.nl en Roelf Wolterink, Rijssen en Rijssenaren in de Tweede Wereloorlog.
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Dwangarbeiders uit Rijssen
Reeds lang voor de Tweede Wereldoorlog, vanaf 1933 had Duitsland een groot leger
opgebouwd. Alle jonge mannen moesten in militaire dienst, en in de fabrieken en in de
landbouw moest heeft veel gefabriceerd worden voor dit leger. Er kwam langzamerhand veel
gebrek aan arbeiders om de productie op gang te houden en uit te breiden. Direct na de
bezetting van Nederland werden vrijwilligers gevraagd om in Duitsland te gaan werken. Er zijn
inderdaad mannen en vrouwen in Duitsland gaan werken. Financieel was het aantrekkelijk
en ze hadden een goede verlofregeling. Toch bleef het aantal vrijwilligers gering. Nederland
had toen veel werklozen. Veel van deze werklozen in de grensstreek werden door de
arbeidsbureaus bemiddeld om in Duitsland te gaan werken. Degenen die dit werk weigerden
werden uitgesloten van alle voorzieningen. Er zijn toen meerdere werkloze arbeiders in
Duitsland gaan werken. Zij kwmaen in het begin regelmatig met verlof en hadden een goed
inkomen. Toch zijn vele van hun later ondergedoken.
In Rijssen werkten heel veel mannen bij de jutefabriek van Ter Horst. De aanvoer van jute
kwam in 1941 helemaal stil te liggen. Er was weinig werk in de fabriek. Veel van de mannelijke
werknemers werden toen aangewezen om in Duitsland te gaan werken, direct over de grens,
in Ahaus. Ze werden dagelijks vervoerd met bussen en later per trein. Later is er nog een groep
mensen tewerk gesteld in Bocholt. Ook zijn er mannen tewerkgesteld in de landbouw, bij
boeren in het grensgebied. Al deze werknemers waren de zogenaamde grensgangers. Ze
krijgen een Duits pensioen uitbetaald.
In het begin was er voor dwangarbeiders niets geregeld. Eind 1942 begon in Rijssen de hulp
aan dwangarbeiders om onder te duiken. Eind november 1942 begon de georganiseerde hulp
aan onderduikers. Dat was toen landelijk geregeld door de L.O. (Landelijke Organisatie
Onderduikers). Men werd geholpen aan een onderduikadres en voorzien van
distributiebonnen en inkomen. Ook waren er onderduikers die zelf voor werk zorgden en een
onderduikadres. Ook voor de gezinnen van de onderduikers werd hulp geboden. Vaak werden
de mannen bij boeren ondergebracht waar ze konden meewerken op de boerderij. Nu er meer
mannen gingen onderduiken werd door de Duitse politie met de landwachters (Nederlandse
helpers) jacht gemaakt op deze mannen. De opzet van de O.D. (ordedienst) was een
doeltreffende bestuursapparaat op te bouwen dat bij de bevrijding onmiddellijk in werking
kon treden om de orde te handhaven. Om deze taak uit te voeren werden wapens verzameld
die achter waren gehouden uit het Nederlandse leger. In het begin van 1940 is er ook een
groetere groep, de Geuzen en toen kwamen ook de eerste verzetbladen uit, de Geuzenberichten
en Vrij Nederland. De eerste mensen van de Ordedienst waren H.T. Kuipers-Rietberg (tante
Riek)m uit Winterswijk en dominee Slomp (Frits de Zwerver) uit Heemse. In Rijssen heeft W.
Markvoort zich als eerste persoon ingezet voor de onderduikers. De landelijke knokploegen
verrichten overvallen op gemeentearchieven, banken en distributiekantoren om onderduikers
te helpen aan geld en distributiebonnen. Op verschillende plaatsen rond Rijssen waren
wapendrioppingen, niet in Rijssen zelf. Wel werd door het verzet in Rijssen meegewerkt aan
de wapendroppingen.
De dwangarbeiders werden in de meeste gevallen tewerkgesteld in de oorlogsindustrie in de
grote steden zoals Berlijn, Hamburg, Hannover, Maagdenburg en Leipzig. Hamburg werd in
juli 1943 gebombardeerd en in drie dagen waren er ruim drieendertigduizend doden. In juli
1943 wordt Hannover zwaar getroffen, ’s nachts door de Engelse vliegers en overdag door de
Amerikanen. Op 8 en 9 oktober 1943 werd Hannover weer zwaar getroffen door
bombardementen
van
meer
dan
zevenhonderd
vliegtuigen.
Meer
dan
tweehonderdvijftigduizend mensen zijn in één klap dakloos, over het aantal doden wordt
gezwegen.
Uit Rijssen zijn vijf dwangarbeiders omgekomen in Duitsland. Op 3 augustus 1943 Andries
Siemerink, op 29 juni 1943 te Engstatt, Kreiss Balingen Jan Willem Nieuwenhuis (hij is op
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22 september 1950 in Rijssen herbegraven), op 2 januari 1945 Schnitz, op 13 februari 1945
Jan Vossenbeld en op 30 maart 1945 Harm Willem Rouwendal.
Toen de Duitsers niet voldoende vrijwillige arbeiders kregen werden andere maatregelen
genomen en werden jonge mannen gedwongen in Duitsland te gaan werken. Elke fabriek
moest een aantal jonge mannen aanwijzen voor deze dwangarbeid. Dat gebeurde vaak via
loting. De mannen die uitgeloot werden moesten zich melden op het arbeidsbureau. Daar
werden ze gekeurd en kregen ze papieren om binnen enkele dagen te vertrekken. Ook de
plaats van bestemming was al geregeld. Veel arbeidsbureaus hebben meegewerkt om deze
mannen naar Duitsland te laten gaan. Als men geen Ausweis had voor vrijstelling hadden de
mannen weinig keus. Of naar Duitsland vertrekken of onderduiken. In het begin van de
Arbeitseinsats was onderduiken erg moeilijk. Er was nog geen enkele organisatie die hielp bij
het onderduiken. Men moest dan op eigen gelegenheid een onderduikadres vinden. Maar dan
waren er geen distributiebonnen, geen loon, enz. Naar onderduikers werd gezocht en die
gepakt werden kregen zware straffen. Vooral voor gehuwden was het een zware beslissing, wie
zorgde voor hun gezin en waar vonden ze werk? In november 1942 werd de landelijke
organisatie voor hulp aan onderduikers opgericht, LO. Het onderduiken werd toen
georganiseerd en ook waren er distributiebonnen en geld beschikbaar. Huisartsen hielpen
soms mee om iemand af te keuren. De dwangarbeiders werden in de meeste gevallen
tewerkgesteld in de oorlogsindustrie in grote steden zoals Berlijn, Hannover, Maagdenburg,
Leipzig, Kassel en het Ruhrgebied. Veel van deze steden zijn heel erg gebombardeerd zoals
Hamburg in juli 1943 waar in drie dagen ruim drieendertigduizend doden vielen. Op 8 oktober
1943 werd Hannover weer zwaar gebombardeerd door meer dan zevenhonderd vliegtuigen.
Eind 1942 begon in Rijssen de hulp aan dwangarbeiders om onder te duiken. Willem
Markvoort was een van de eersten die zich hiervoor inzette hij heeft veel werk voor de
onderduikers verricht. In september 1942 werd de eerste groep Rijssenaren opgeroepen om
verplicht in Duitsland te gaan werken. Deze groep ging naar het Ruhrgebied en werd daar
ingedeeld bij de organisatie TODT. Ze kregen bruine uniformen aan en werden ingezet in de
bouw en bij het ruimen bij bombardementen. Eind september werd er weer een groep
opgeroepen en deze vertrokken naar Hamburg. Ze moesten werken in een munitiefabriek en
werden gehuisvest in barakken in een werkkamp van de fabriek in Geesthag, ongeveer tien
kilometer van Hamburg. Bij het zware bombardement in 1943 is Hamburg drie dagen
gebombardeerd. Hierbij kwamen drieendertigduizend mensen om het leven. Van de mensen
uit Rijssen is niemand getroffen omdat ze in Geesthag waren. Een van de Rijssense mannen,
Albert van de Berg, is in Duitse dienst gegaan en kreeg een militaire opleiding. Na de opleiding
kwam hij terug in Geesthag en is toen ondergedoken in Hamburg. Hij kreeg hulp van de
Rijssense jongens. Jannus Pas werkte in Geesthag in een bakkerij en daar hebben ze op een
avond het uniform van Albert verbrand in de bakkersoven. Albert is dus wel in dienst geweest,
maar heeft nooit dienst gedaan.
In oktober 1942 moest Roelf Wolterink zich melden op het arbeidsbureau. Hij werd
goedgekeurd en ingedeeld om in Hannover te gaan werken. Hij kreeg de aantekening dat hij
was voorbestraft voor het ontvreemden en vernielen van Duitse militaire goederen. In het
eerste ontvangstlager achter Bentheim trof hij jongens uit Nijverdal, Enschede en Oldenzaal.
Ze werden ondergebracht in kelders van de Continentalfabriek in Hannover. Op de pas van
Roelf stond dat hij was veroordeeld door het Duitse Feldsgericht tot een half jaar
gevangenisstraf. Hij werd overgebracht naar een lager buiten de stad en kwam terecht tussen
vreemden, vooral Fransen. Bij luchtalarm in de nacht moest hij de loopgraven in om
beschutting te zoeken. Er kwam een bom op het lager terecht met als gevolg veertien doden.
De volgende dag werd hij overgeplaatst naar Hannover-Limmer. In lager Steinfeld werden
autobanden, fietsbanden, laarzen, hakken, zolen, allerlei onderdelen voor vliegtuigen en
auto’s gemaakt. Roelf Wolterink werkte samen met Jan Emming en Jannus Preuter in de
timmerhal. De Duitsers kregen al snel in de gaten dat het drietal geen timmerman was en ze
kregen allerlei zware klussen. In juni 1943 werd ’s nachts de binnenstad zwaar
gebombardeerd door de Engelsen en in de middag kwamen de Amerikanen het nog even
overdoen. Roelf en zijn ploeg werden ingezet om op te ruimen en ramen dicht te maken. De
volgende middag was er weer een luchtalarm en Roelf ging samen met een Duitser naar een
kleine schuilkelder in de buurt, onder een café. De Amerikanen bombardeerden en alles
schudde en kalk viel van de muren. Na afloop bleek de fabriek weer te zijn getroffen, er waren
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voltreffers in de kelder geexplodeerd. Daarbij waren tweehonderd mensen gedood en veel
gewonden.
Roelf Wolterink trof op een zondagmiddag Roelof Koster die bij hem in de buurt woonde, aan
de Lentfersweg in Rijssen. Hij werkte aan de andere kant van de stad Hannover. Hij heeft hem
daarna nooit meer ontmoet.
In juli 1943 was er weer een groep jongens uit Rijssen naar Hannover gestuurd. Ze werkten
allemaal in de accumulatorenfabriek Farta in Stocken ten noorden van Hannover. Jan
Emming en Roelf Woltering zijn op een avond op pad gegaan om hen te zoeken. Ze woonden
in een groot werkkamp en toen ze de barakken vonden was er niemand aanwezig. De barakken
waren afgesloten en werd ontluisd; er waren ook veel kakkerlakken. De groep uit Rijssen
bivakkeerde in een bos. Ze antwoorden op de roep: Riessen, Riessen. De groep bestond uit
Jan-Willem Plas, Jan Hendrik van Brussel, Freek Draaier, Jan Seppenwoolde, Dieks Geerling,
Abram Dannenberg, Jan-Willem Voortman, Jan-Willem Baan, H. ten Voorde, Willem
Sikkelbein, Jan-Willem Vruggink, Willem Haase, Jan van de Noort en Paalman van de
Borkeld. Het was al erg laat en de twee zijn bij de jongens onder de dekens gekropen. De
volgende morgen vroeg op pad om om zeven uur weer te beginnen. Roelf Wolterink ging in het
vervolg elke vrije zondag naar de groep uit Rijssen. Eerst organiseerde hij aardappelen uit de
opslagplaatsen zodat ze wat extra’s te eten hadden. In augustus kreeg hij problemen op de
fabriek. Hij was aan het werk met de afkortzaag waarmee het hout op maat werd gezaagd. In
de middagpauze (een half uur) moest hij de zaag afsluiten. Er kwamen twee oude Duitse
mannen die vroegen de machine open te laten zodat ze wat brandhout konden zagen. Na de
pauze zag Roelf wat er was gebeurd. Een stuk biels zat vast in de zaag, op een ijzeren bout.
De zaag was stuk en de motor was doorgebrand. Roelf zei dat hij nergens van wist. En dat
heeft hij geweten. De politie werd wegens sabotage ingeschakeld. Na verhoord te zijn werd hij
op transport gesteld naar een kamp in aanbouw, achter Helmstedt. Daar moest hij zes weken
werken en kon toen weer terug naar Hannover.
Op 8 en 9 oktober 1943 was er weer een zwaar bombardement op Hannover. Ook het lager
waar Roelf woonde werd gebombardeerd. In een paar minuten was het hele lager weg, geen
barak stond meer overeind en alle bezittingen zoals kleren waren verdwenen. Ze werden
ondergebracht in de kantine van de fabriek. Daar waren alle ramen kapot en ze lagen op stro
op de cementen vloer. In die kleine ruimte waren driehonderd personen ondergebracht. Er
waren geen schone kleren en iedereen zat onder de luizen. De Duitsers waarmee gewerkt werd
wilden niet bij hun in de buurt werken en maakten er melding van. Toen werd een
ontluizingsbarak opgezet en op een zaterdagmiddag werd de groep ontluisd. De kleren werd
verhit en ze konden douchen. Maar het onderkomen bleef hetzelfde en de volgende ochtend
zat iedereen weer onder de luizen. Na zes weken werd er in een gebouw een zolder ontruimd
waar drie hoog kribben werden geplaatst. Het nadeel van de nieuwe huisvesting was dat ze
binnen de fabriekspoorten was. Er was maar een uitgang en die werd streng bewaakt, ook op
diefstal uit de fabriek. Sommigen werden ingedeeld bij de brandweer of de brandwacht. Gerrit
Ponsteen uit Nijverdal werd brandweerman en Jan Emming en Roelf Wolterink werden
brandwacht. Ze kregen een helm en een handbijltje en moesten bij luchtalarm wachtlopen bij
meerdere afdelingen. Bij groot alarm sloten ze zich op in een rond bunkertje met een ronde
kap. Voor de schade kregen ze een bommenpas als schadeloosstelling. Maar er was niets te
krijgen. Begin november kregen ze van de winterhulp tweedehands kleren. Jan Emming kreeg
een rijbroek met een doorgesleten zitvlak en Roelf kreeg een overjas tot op zijn voeten. Hij kon
daar niets mee en ruilde hem voor een brood. Voor de kleren moesten ze de bommenpas
inleveren en daarmee was de schade vergoed. Bij luchtalarm moesten de brandwacht naar de
posten waar beginnende branden geblust werden en voorbereidingen getroffen werden voor
de brandweer, zoals toegangen vrijmaken en deuren en ramen inslaan. Begin 1943 kregen ze
een Duitse collega. Hij kwam van het front uit Rusland en was zwaar gewond geweest. Hij was
afgekeurd voor militaire dienst vanwege een schot in zijn been, kapotte knie, schot door de
arm en door de pols. Jan Emming en Roelf Wolterink werden zijn hulpen. Hij was een goed
vakman maar werkte niet mee, liet dat aan de twee uit Rijssen over. Op een zondag waren ze
op een ontruimde zolder in een oud gebouw bezig kantoorruimte af te timmeren voor de
kantoren waar een bom op was gevallen. Ze moesten de schotten ter plaatse in elkaar zetten
en op de plaats vastzetten. Enkele schotten stonden er al en er zat zelfs al glas in. Toen ze het
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volgende schot op de plaats zetten schoot het aan de bovenkant door. Er was niets meer aan
te houden en knalde tegen het vorige schot. Alles was kapot en het glas lag aan stukken. De
Duitser was woest en dreigde met de Sicherheitsdienst. Hij verweet de twee dat ze vrijwillig
naar Duitsland waren gekomen en nu de boel saboteerden. Ze scholden gewoon terug en
zeiden dat ze door de politie gebracht waren en dus helemaal niet vrijwillig. Niet vrijwillig, dus
verplicht, antwoordde de Duitser. Ze gingen bij elkaar zitten praten en toen bleek dat hij in
1938 al acht maanden in een concentratiekamp had gezeten als actief sociaal-democraat. Na
die acht maanden had hij eerst in een fabriek gewerkt en werd daarna als soldaat ingedeeld
bij een gestraftenbataljon. Hij had vanaf het begin in Rusland gezeten en kwam gewond terug.
Samen ruimden ze de boel op en begonnen opnieuw. Roelf en Jan werden bij hem thuis
uitgenodigd en kregen te eten. Ze hebben daarna goed samengewerkt en na de oorlog hebben
ze contact gehouden.
In juli 1943 werd Hamburg drie dagen achtereen gebombardeerd. Het was een storm van vuur
boven Hamburg. Er waren meer dan drieendertigduizend doden en de helft van alle woningen
was vernield. Met man en macht werd er aan de opruiming gewerkt en toen maanden later
waren de fabrieken weer bijna voor honderd procent hersteld. In juli 1943 werd ook Hannover
gebombardeerd door de Engelse luchtmacht. De volgende morgen werd de groep al heel vroeg
ingedeeld bij de opruiming- en reparatieploegen van de Continentalfabrieken. De stad was
voor een groot deel verwoest. Veel vrouwen en kinderen werden geevacueerd naar het
platteland want in de stad was geen woonruimte en het was veel te gevaarlijk. Er werden veel
Russische krijgsgevangenen aangevoerd om alle straten weer begaanbaar te maken voor het
verkeer. Alle puin werd gewoon naast de straten opgestapeld. In de nacht van 8 op 9 oktober
was Hannover weer aan de beurt. Bij dit bombardement is het hele lager afgebrand. Het waren
allemaal houten barakken en in korte tijd was alles weg.
Op een middag in november moest Roelf Wolterink met twee Fransen bij de chef komen. Die
vertelde dat ze twee weken ander werk kregen. Ze moesten direct een vrachtwagen laadden
met allerlei materiaal en moesten met de volgeladen wagen de volgende morgen om half zes
vertrekken naar het Harzgebergte. Voor in de cabine zat een chauffeur met twee Duitse
timmerlui. Roelf moest achterop de wagen liggen tussen de materialen. Het was koud en het
vroor, hij had bijna geen kleren aan. Een paar lappen om de voeten, een onderbroek, een
blauwe werkbroek en een spencer. De reis duurde anderhalf uur en hij kon bijna niet van de
wagen afkomen. Ze gingen een tinmijn binnen waar het warm was. In de mijn moesten ze
aftimmeringen maken met opbergruimtes. Hierin zou de fijne apparatuur en dure artikelen
opgeslagen worden, veilig voor bombardementen. ’s Middags eten in een Gasthaus, hetzelfde
wat de Duitsers te eten kregen, goed dus en veel. ’s Avonds terug naar Hannover. Na tien
dagen weer terug in de fabriek. Op een zaterdagmiddag was Roelf op bezoek bij de groep uit
Rijssen in Stocken. Jan-Willem Voortman wilde graag zien waar Roelf zit en samen gingen ze
naar Hannover, met de tram. Jan-Willem had nog voor honderdvijftig gram broodbonnen, dus
eerst brood halen. Ze gingen een bakkerswinkel binnen en daar zat een vrouw aan een tafel
bonnen te sorteren. Roelf greep een stel bonnen, toen was het rennen. Bij het lager
aangekomen werden de bonnen onder de jongens verdeeld.
In januari 1944 werd Roelf weer voor drie weken overgeplaatst naar een andere fabriek in
Stocken van de Continental. Hij moest daar werken met vijf Russen. Ze moesten alles met verf
spuiten voor camouflage. Roelf was verantwoordelijk voor de Russen, maar die maakten geen
problemen. Van het werk kwam weinig terecht en na drie weken kon hij weer vertrekken. De
eerste paar nachten is hij blijven slapen bij de jongens in Stocken bij de Fartafabriek. De
Rijssense groep lag nu in andere barakken in een Poolslager. Daar was het een troep, aldus
Roelf. Het leven ging gewoon verder. Met de groep moest hij heel vaak ook op zondag werken
en allerlei rotklussen opknappen. De grootste rotklus was dat Jan Emming en Roelf Wolterink
op de verjaardag van Hitler (20 april) twee grote vlaggen boven aan de fabriek moesten hangen.
Dat was een rotkarwei met lange ladders en de oude Duitse medewerkers konden dat niet
meer aan.
Kamp Hannover-Stöcken (Akkumulatorenwerke) was een bijkamp van concentratiekamp
Neuengamme, en bestond van 19 juli 1943 tot 8 april 1945. Er stierven 403 mensen in het
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kamp. Toen het kamp werd geëvacueerd werd een groot deel op dodenmars naar BergenBelsen gestuurd, waarbij tijdens de mars erg veel mensen werden vermoord. Van de mensen
die niet konden lopen en werden getransporteerd, werd uiteindelijk ook een groot aantal
vermoord.
De meeste dwangarbeiders hebben in Duitsland vaak onder beroerde omstandigheden moeten
werken en leven. Ze waren ondergebracht in werkkampen waar men in barakken sliep op
kamers met twaalf, achttien of vierentwintig man, twee of drie boven elkaar op strozakken
met één deken. ’s Winters was het koud in de barakken en er was geen verwarming.
De grote steden zoals Hamburg, Hannover, Maagdenburg, Berlijn, Kassel en het hele
Ruhrgebied hadden veel last van bombardementen. Bij elk luchtalarm moest men in de
schuilkelders en daardoor kreeg men vaak te weinig slaap. In één nacht werd soms een heel
stadsdeel weggebombardeerd, met honderden doden en veel gewonden. Hele families die bij
elkaar in de kelders zaten waren ten dode opgeschreven als daar een voltreffer op kwam. Was
men niet direct dood dan stikte men onder het puin.
Jannes Preuter uit Nijverdal was astmatisch, hij kon niet zo goed tegen het kampleven en de
dwangarbeid. Op zekere dag vertelde hij aan Roelf Wolterink dat hij samen met twee anderen
zou vluchten. Die avond na het werk, terug in de barakken waren ze weg. Achteraf bleek dat
ze in de trein gestapt zijn richting Nederland. Bij de eerste controle in Osnabruck werden ze
al gepakt en werden in een concentratiekamp in de buurt van Hannover ondergebracht. Daar
moest hij lang doorwerken, was het werk zwaar en kreeg hij weinig eten. Na vier weken
stuurde hij een briefkaart aan Roelf en schreef hij dat hij zich erg ziek voelde en dat hij dacht
dat hij de groep Tukkers niet terug zou zien. Enige dagen later is hij in het kamp overleden.
Hij ligt begraven in Hannover op Am Seelhorst, het Nederlandse ereveld.
Veel jongens zijn gestorven aan ziektes zoals vlektyfes en tuberculose. Tiem Elbers uit
Nijverdal werd ook ziek. Hij bleek besmet te zijn met tbc. Hij is nog opgenomen in een
sanatorium op de Lünenburgerheide. Desondanks is hij overleden en na de oorlog
herbegraven in Hannover op het Nederlands ereveld.
Veel van de Twentse jongens zijn in een concentratiekamp terechtgekomen, voor kleine
vergrijpen of op beschuldiging ervan. Ze kregen minimaal zes weken concentratiekamp. Van
deze mensen zijn er meer dan de helft omgekomen en degenen die terugkwamen waren meer
dan half dood. Van de Nederlandse barak van honderdtwintig personen zijn er meer dan
vijfentwintig omgekomen door ziekte, bombardementen en in strafkampen. Op het Nederlands
ereveld in Hannover liggen vijfhonderdachtenzestig Nederlanders begraven en er zijn er nog
meer als onbekend begraven in een massagraf. Die zijn omgekomen bij bombardementen en
waren niet meer te herkennen.
Gerrit Pontsteen uit Nijverdal werd eind 1944 gearresteerd en naar het concentratiekamp in
de buurt van Hannover gestuurd. Bij werkzaamheden heeft hij een been gebroken. Daarmee
een hele tijd in een ziekenbarak gelegen, tot aan de bevrijding. Bij zijn thuiskomst had hij tbc
en heeft daarmee twee jaar gekuurd in een sanatorium.
In Misburg bij Hannover was een buitenkamp van het concentratiekamp Neuengamme, van
26 juni 1944 tot 8 april 1945. Hier werden duizend tot twaalfhonderd mensen opgesloten en
als dwangarbeider tewerkgesteld. De gevangenen kwamen vooral uit Frankrijk, Polen en de
Sovjet-Unie, maar er waren er ook uit Nederland en België.
Ook Jan van de Noort uit Rijssen kwam ziek terug. Hij had tbc en heeft een hele tijd moeten
kuren.
In april 1944 kreeg Roelf Wolterink een brief van thuis, met daarin bijgesloten een brief van
het gemeentehuis. In de brief stond een mededeling dat zijn broer ging trouwen en was
gestempeld en ondertekend door B. van Noort, ambtenaar. De broer was er een van de koude
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kant, dus geen echte, zijn naam is Arend-Jan Kamphuis. Met deze brief wilde Roelf proberen
verlof te krijgen. Hij moest daarvoor een verlofpas hebben met drie stempels en
handtekeningen van zijn chef op de fabriek, van een medewerker op het arbeidsbureau en één
van het Ausländerbureau. Op de fabriek werd gezegd eerst een stempel te halen van het
arbeidsbureau. Op het arbeidsbureau zeiden dat er eerst een stempel van de fabriek en het
Ausländerbureau moest komen. Na veertien dagen was er nog niets bereikt. De Lagerführer
wilde uiteindelijk de papieren laten stempelen. Maar als er naar gevraagd werd zou hij van
niets weten. De volgende avond om half zes was het document gestempeld en Roelf vertrok
direct richting statiom. Hij kocht een kaartje naar Bentheim en vertrok met de eerstvolgende
trein. Er was een keer controle en het lukte hem de oude conducteur te overtuigen. Niet lang
daarna werd hij gecontroleerd bij Rheine en hij werd meegenomen en in Bentheim overgegeven
aan de politie op het station. Zijn verhaal werd niet geloofd en men belde naar Hannover maar
daar werd niet opgenomen, het was intussen 23.00 uur. Toen werd Roelf gefouilleerd. Hij
moets zijn jasje en pull-over uittrekken en zijn broek laten zakken. Hij had geen ondergoed
aan en men zag hij slecht hij eruitzag, onder de kleerluizen. Hij moest zich vlug weer
aankleden en had wel in de gaten dat ze van hem af wilden. Hij mocht met de volgende
goederentrein mee naar Nederland. Hij moest zijn papieren achterlaten en zich maandag weer
melden. Alles werd genoteerd. Roelf heeft zich nooit weer gemeld. Om 02.00 uur is hij in
Deventer aangekomen. Op het perron werd hij door de politie uit Schalkhaar opgepakt en in
een cel gezet in het politiebureau. De volgende ochtend zou hij verhoord worden door de
politiecommandant omdat hij geen documenten bij zich had. Roelf vroeg om 08.00 uur aan
de bewaker of hij zich mocht wassen. Hij werd naar een lokaaltje gebracht en alleen gelaten.
Hij is meteen de deur uitgerend en naar het station gegaan. Met de eerstvolgende trein naar
Rijssen waar hij om 09.30 uur aankwam. De familie was heel erg blij ondanks dat Roelf eruit
zag als een schooier, onder de luizen, lompen om de voeten, een werkbroek, een versleten
pullover en een kapot jasje. Hij stond al gauw in de schuur om zich eens goed te wassen en
kreeg sinds lange tijd weer ondergoed om aan te trekken en een kostuum. Dat was in mei
1944. Roelf was aangekomen om 09.30 uur en dezelfde middag om 13.00 uur was hij alweer
op pad met Egbert Beverdam. Hij heeft twintig maanden in Duitsland gewerkt en is daarna
ondergedoken. Roelf bleef de eerste dagen gewoon thuis. Maar binnen een week kwamen de
landwachters aan de deur om hem te halen. Er werd hun verteld dat ze verkeerd waren en
dat Kamphuis er woonde en niet Wolterink. Binnen het uur kwamen ze terug met twee
Nederlandse politieagenten. Ze wisten intussen dat Roelf er wel woonde en dat hij tevoorschijn
moest komen. Maar die was na het eerste bezoek al vertrokken.
Egbert Beverdam haalde één van de mitrailleurs weg van het neergeschoten Engelse vliegtuig
in Zuna, nog voor de Duitsers erbij waren. Dat was op 10 september 1944.
De meeste mannen die in 1942 als dwangarbeider naar Duitsland zijn gegaan hebben daar
ruim tweeenhalf jaar gewerkt. Toen zij na de bevrijding terug kwamen werden zij niet
geholpen. Het geld dat ze bij zich hadden moesten ze aan de grens afgeven. Ze werden aan
hun lot overgelaten en moesten zichzelf redden en proberen werk te vinden. Van een uitkering
was geen sprake. De overheid heeft deze mensen in de steek gelaten, aldus Roelf Wolterink,ook
toen deze mensen in de oorlog in Duitsland werkten. De dwangarbeiders uit Frankrijk en
Noorwegen kregen af en toe een pakket van het Rode kruis. Maar de Nederlandse
dwangarbeiders hebben van het Nederlandse Rode Kruis helemaal niets gehad. Jannes Pas
uit Rijssen heeft twee jaar en acht maanden in Duitsland gewerkt als dwangarbeider. Hij
werkte bij een bakker in Geesthag. Hij woonde op een eigen kamer en had het best naar zijn
zin. Jannes had verkering met een Duits meisje. Het was dus niet voor iedereen kommer en
kwel. Na de bevrijding is hij zonder de verkering naar Rijssen gekomen en emigreerde daarna
naar Australië.
Het is prachtig weer in september 1944 en de meeste mensen zijn erg druk geweest met de
oogst. De rogge is van het land en de aardappelen zijn gerooid. Iedereen probeert zoveel
mogelijk voorraad in te slaan voor de komende winter. In de winkels is bijna niets meer te
krijgen, alleen wat op de distributiebonnen af en toe wordt vrijgegeven. Ook de brandstof is
schaars, er is wat turf binnengehaald en verder wordt er zoveel mogelijk brandhout verzameld.
Er worden regelmatig razzia’s gehouden, door de landwacht (Nederlanders in Duitse dienst)
en de Feldgendarmerie. Af en toe worden jongens gepakt, maar de meesten komen vrij omdat
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ze goede papieren hebben. Voor de mannen die ondergedoken zijn en geen goede papieren
hebben is het opletten. Op zaterdagmorgen is het weer raak. Enkele jongemannen lopen in de
Elsenerstraat. Plotseling komt er een groep landwachters aan en willen hun aanhouden. Dieks
Harbers (Meldiekske), Egbert Beverdam en Roelf Wolterink gaan er tussenuit. Ze rennen langs
de molen van Arends aan de Markeloseweg en gaan de bouwlanden in. De landwachters geven
de achtervolging niet op maar schieten op de jongens. Meldiekske wordt geraakt in de pols en
rent naar het kerkhof en verdwijnt uit het zicht. Egbert en Roelf rennen achter de woningen
van de Lentfersweg en verdwijnen dan in de houtwallen verderop. Ze hebben het er weer goed
vanaf gebracht maar zullen toch voorzichtiger moeten worden. Maar dat ligt niet in hun aard
en ze wensen de landwacht de pest en gaan verder gewoon hun gang.
In het begin september 1944 wordt er een trein beschoten door Amerikaanse jagers, ongeveer
tussen de Holterweg en Lindenberg. In de trein bevinden zich Duitse militairen en vluchtende
NSB’ers. Op 6 september, Dolle Dinsdag, zijn veel Nederlandse NSB’ers gevlucht. De
geallieerden kwamen steeds sneller richting Rijssen en de NSB’ers probeerden voordat de
geallieerden Nederland binnen trekken weg te komen naar Duitsland. Velen zijn toen
uitgeweken naar Duitsland. Daar werden ze ondergebracht maar na de bevrijding was voor
hen ook geen plaats meer in Duitsland. Ze kwamen weer terug in Nederland en werden dan
alsnog opgepakt en later veroordeeld.
Bij een beschieting van Duitse vrachtwagens op de Holterstraatweg vluchten de militairen bij
de wagens weg. Een van de militairen liet een jachtgeweer even onbeheerd liggen. Mans Baan
(van de Russe) heeft dit wapen weggenomen. Bij deze beschieting lieten sommige militairen
hun wapens onbeheerd liggen. De wapens werden door de mannen van de NBS verstopt en
later opgehaald.
Op 10 september wordt een Engelse Spitfire neergeschoten door Duitse jagers tijdens een
luchtgevecht.
Op 24 september wordt een munitietrein door Amerikaanse jagers kapot geschoten ter hoogte
van de Telgendijk of de Geskesdijk. Enkele wagons staan in brand en kunnen gaan
exploderen. Niemand durft in de buurt van de wagons te komen. Door de Duitsers wordt Evert
Kramer van huis gehaald om mee te helpen de wagons van de brandende trein te ontkoppelen.
Evert Kramer is een oud marineman en is niet bang. Het lukt Kramer dan ook enkele wagons
af te koppelen en deze worden dan weggeduwd. Deze aktie is Kramer erg kwalijk genomen en
tijdens de bevrijding is hij gearresteerd en heeft hij een tijd vastgezeten.
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Spitfire
In de Groene Kruisbossen wordt veel hout gekapt voor de Duitse Wehrmacht en voor de
mijnbouw. Afval, takken en stobben mogen vrij opgehaald worden. Toet’n Aale vraagt dan ook
aan Roelf en Berend om ook takken te gaan halen. Roelf gaat eens kijken hoe het daar gaat
en ziet dan op maat gezaagd mijnhout opgestapeld liggen, klaar voor vervoer. Roelf zegt tegen
zijn moeder dat het met het brandhout wel in orde komt. ’s Avonds tijdens spertijd gaan
Berend en Roelf met twee kruiwagens op pad en haalden in korte tijd volop hout voor de
kachel, mooi gezaagd mijnhout. Als ze op een avond, als het bijna donker is, weer bij de
houtstapels komen, horen ze geluid. Voorzichtig gaan ze op onderzoek uit en zien dan een
paar jongens van Nijhof ( ’t Glatte). Die zijn zelfs bezig met paard en wagen hout te organiseren.
Toet’n Aale vond het niet goed dat de jongens op deze manier hout bij elkaar halen, maar Roelf
weigert om overdag takken te gaan halen. De jongens hebben in de zomer een hele tijd in de
nacht bij de weduwe Bloemendaal op de Biesterije in een schuur geslapen, op de zolder in het
hooi. ’s Avonds tegen donker gaat een groep dan op pad naar de boerderij. Het waren Mans
Boerman (Moelmatn), J.W. Nieuwenhuis, Jan Willem van ’n Trot, gradus Dannenberg (Gradus
van de Borre), Ab Bal uit Scheveningen, het Haantje uit tiel, Dirk-Jan Beunk (van Boertje) en
Egbert en Roelf.
De laatste tijd was het tamelijk rustig en de jongens sliepen weer eens thuis aan de
Lentfersweg. ’s Avonds kwamen er vaak enkelevliegtuigen over. Op een avond laat kwamen
weer vliegtuigen over en gooiden lichtparachutes uit boven de spoorlijn. Een heel gedeelte van
de spoorlijn en het station stonden in het volle licht. Het waaidenogal in het noorden en de
parachutes dreven richting de Kaempe/Schapendijk. Roelf en Berend stonden direct klaar om
deze parachutes binnen te halen. Roelf wist uit ervaring dat je er vlug bij moest zijn anders
vielen de parachutes bij het neerkomen bovenop de nog gloeiende lichtpot en verbranden dan.
Berend en Roelf renden achter de parachutes aan. De eerste twee lukken prima, dan verbrand
er een, en weer wisten ze er twee te pakken. Toen kwamen er nog twee waarvan ze er weer
een konden pakken, de andere verbrandde in een boom. De vijf parachutes werden verzameld

108

en tevreden gingen ze op huis aan. Ze waren nog een paar honderd meter van huis toen ze
iets hoorden. Ze proberen zich te verstoppen in de akkerwal.
In de Oranjeschool aan de Lentfersweg waren Duitse militairen gelegerd. Deze militairen
hadden de parachutes ook gezien en twee soldaten kregen van een officier de opdracht om de
parachutes op te halen. Ze liepen achter de Lentfersweg, langs het kerkhof en zagen toen
iemand buiten staan. Dat was Teun Geerling die buiten stond te kijken naar de neerkomende
parachutes. Zijn vader had hem een paar keer gewaarschuwd om naar binnen te gaan. Maar
nu was het te laat. De soldaten namen Teun mee om hun aanwijzingen te geven. Hij moest
aanwijzen waar de parachutes waren neergekomen. Bij de familie Geerling was iedereen erg
ongerust. En de oudeheer Bal, een evacué uit Scheveningen zei heel verdrietig: ‘Daar gaat de
jongste uit het nest.’ Maar voor Teun zou het best meevallen. Toen de soldaten met Teun een
eind tussen de akkerwallen waren gelopen hoorden ze iets. Dat waren Berend en Roelf. En
met getrokken pistool sommeerden de soldaten dat de jongens tevoorschijn moesten komen.
De soldaten ontdekten de parachutes en vroegen aan Berend en Roelf wat ze hadden
uitgespookt. Roelf vertelde dat ze op hun eigen stuk land de parachutes veilig hadden gesteld
omdat ze anders zouden zijn verbrand. En dat ze de parachutes toen maar hebben
meegenomen. De Duitse soldaten waren buitengewoon blij dat ze de parachutes zo
gemakkelijk in handen kregen. Berend en Roelf moesten dan maar opstappen en mochten
naar huis. De renden de Lentfersweg op en bij nummer achtenzestig glipten ze ongezien naar
binnen. Even later zagen ze de Duitse soldaten en Teun met de parachutes voorbij komen. Ze
gingen richting de Oranjeschool en bij de woning van Geerling mocht Teun weer naar binnen
gaan. De soldaten gingen verder naar de school en hadden hun opdracht keurig uitgevoerd.
In Rijssen komt er af en toe een Engels vliegtuig overvliegen. Deze Engelse vliegtuigen komen
dagelijks overvliegen en verkennen alle verkeer op wegen en spoorwegen. Ze schieten op alles
wat op een voertuig lijkt. Egebrt Beverdam heeft in Notter bijenkorven staan bij boer
Bouwhuis. Daar moet regelmatig naar gekeken worden. Egbert en Roelf gaan op een mooie
herfstmiddag op de fiets naar Notter. Ze moeten eigenlijk over de Reggebrug op de
Wierdensestraat, maar daar is een post van de landwachters. Ze gaan over de Molendijk via
Zuna naar boer Bouwhuis. Als ze op de Molendijk fietsen, op de kruising met de Stationsweg,
horen ze vliegtuigen. Ze kijken op en zien de bommen al vallen die nog geen honderd meter
verderop op woningen terechtkomen. Ze drukken zich plat tegen een woning aan en springen
nadat de bommen zijn gevallen weer op de fiets en gaan erop af. Er komen meer mannen
aangerend om te helpen, waaronder ook twee landwachters van de post bij de Reggebrug. In
de vernielde huizen liggen doden en gewonden. Ook de brandweer en het rode kruis zijn
gearriveerd en helpen de gewonden en blussen de brand. De woning van de familie Markvoort
staat in brand en Markvoort zegt dat zijn vrouw nog binnen is. Egbert en Roelf laten zich
natspuiten en gaan de brandende woning binnen. In huis zien ze geen mensen maar in de
tuin achter de woning vinden ze de zwaargewonde mevrouw Markvoort. Roelf blijft bij haar en
Egbert haalt de mensen van het rode kruis. Egbert en Roelf gaan de woning opnieuw binnen
waar nog meer mensen onder het puin liggen. Ze halen kinderen van de familie Pijffers uit het
puin, één dood, één zwaargewond. Dan gaan ze naar een andere woning, die van Tijhof, waar
ze nog een zwaargewond kind uit het puin halen. Dit kind is naar het ziekenhuis in Almelo
gebracht en heeft de aanslag overleefd. Bij dit bombardement waren acht doden te betreuren.
De volgende dag is Aleida Finke overleden; totaal dus negen doden. Hoelang Egbert en Roelf
daar bezig zijn geweest weten ze niet, maar toen ze thuis kwamen bleek dat hun kleren totaal
kapot waren. Dat was heel erg in die tijd. Maar ze hadden toch een voldaan gevoel dat ze
hadden kunnen helpen. Roelf had zijn linkerhand erg verbrand maar dat ging wel weer over.
Naar de bijen hebben ze die dag niet meer omgekeken. Ze hebben er nadien weinig met elkaar
over gesproken. Later, in 1946, is Egbert in Indonesië gesneuveld. Dan komt alles weer boven.
Je bent jaren lang vrienden geweest en met één schot is alles voorbij, aldus Roelf Wolterink.
Mooie herinneringen aan een vriend door dik en dun.
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Nog meer verhalen van Roelf Wolterink
De invasie in Normandië is ten koste van veel slachtoffers geslaagd en de geallieerden zijn aan
de opmars door Europa begonnen. Frankrijk en België en een deel van Zuid-Nederland zijn al
bevrijd en een verdere opmars door Nederland wordt verwacht. Bij Arnhem is in september
een spectaculaire operatie uitgevoerd met luchtlandingstroepen, operatie Market Garden. De
operatie is uiteindelijk toch mislukt. De Engelsen en de Amerikanen hebben dagenlang
standgehouden en veel militairen verloren. Toch heeft een deel van de troepen zich weer terug
kunnen trekken en hebben het bevrijde zuiden bereikt. Begin september wordt de NBS
(Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) opgericht. Hierin worden verschillende
verzetsgroepen samengevoegd zoals LO, LKP, OD en nog wat verspreide groepen. Ook worden
weer nieuwe groepen samengesteld bestaande uit oud-militairen. De wapendroppingen
beginnen nu op gang te komen om het verzet van wapens te voorzien. Het mislukken van de
operatie in Arnhem heeft tot gevolg dat de Duitsers weer vaste greep krijgen op de situatie. De
rest van Nederland moet nog tot april en mei wachten op de bevrijding. De Duitse Wehrmacht
gaat zich nu voorbereiden tegen nieuwe aanvallen vanuit het westen en leggen
verdedigingwerken aan langs de IJssel, van Zevenaar tot Zwolle. Hiervoor hebben ze heel veel
werkkrachten nodig en er worden heel veel mannen gedwongen om dit werk uit te voeren.
Op 6 oktober is Rijssen aan de beurt. De Duitsers maken met enkele geluidswagens bekend
dat alle mannen van zeventien tot vijftig jaar zich de volgende morgen om negen uur moeten
melden op het Schild. Ze worden tewerkgesteld in Olst voor het graven van schuttersputten
en tankvallen. Ze moeten een deken en een schop meebrengen.
Op vrijdag 6 oktober zijn enkele Duitse officieren op het stadhuis geweest om te spreken over
arbeidskrachten die nodig zijn voor het graven van schuttersputten langs de IJssel. Er werd
bij gezegd dat het maar tijdelijk was. Ze wilden ook informatie over het aantal arbeidskrachten
dat bij de firma Ter Horst werkte. Op dat moment was burgemeester Zeeuw na een lichte
hartaanval ziek thuis en secretaris Bosma had zich ziek gemeld. De hoogste in rang was nu
waarnemend secretaris Lugtigheid. De inlichtingen die Lugtigheid verstrekte waren zo vaag
dat de Duitsers besloten op hun eigen manier over te gaan tot het werven van
arbeidskrachten. Wie aan dit bevel geen gehoor gaf moest rekening houden met strenge
vergeldingsmaatregelen. Door de inwoners van Rijssen werd druk overlegd wat te gaan doen.
Sommigen beslissen om niet te gaan, maar anderen besluiten te gaan om moeilijkheden voor
de gemeente te voorkomen. Het is maar voor een paar dagen, wordt er gezegd. Zaterdagmorgen
op 7 oktober om 09.00 uur zijn al heel wat Rijssense mannen op het Schild aanwezig, maar
allen zonder schop of spade. Velen van hen proberen met een doktersbriefje of ausweis
vrijstelling te krijgen. En heel wat mannen lukt dit ook. Vooral de mannen die in de
voedselvoorziening werken en de mannen van het rode kruis en brandweer worden vrijgesteld.
Een van de mannen die in Duitsland werkt, maar met een ziekenbriefje thuis is, probeert met
dit briefje vrijstelling te krijgen. Hij gaat naar een van de Duitsers en laat hem het briefje zien
van de Duitse arts. De Duitser vind het maar niks. Hij trekt zijn handschoenen uit en laat
zijn hand zien; alle vingers zijn eraf. Hij zegt dat daarmee ook nog wel gewerkt kan worden.
Dus geen vrijstelling. Twee Rijssense jongens staan erbij zonder papieren, het zijn Egbert en
Roelf. De een heeft de papieren thuis gelaten en de ander heeft helemaal geen papieren. Roelf
heeft een hele tijd in Duitsland gewerkt en hij loopt zonder papieren rond. Ze wagen het er
maar op.
Dan gaat de groep op weg. Een deel wordt vervoerd op boerenwagens en de jongeren moeten
lopen. Het is prachtig weer en het valt allemaal nog wel mee, aldus Roelf. Vaak komen Engelse
vliegtuigen in de buurt. Iedereen duikt dan in greppels of slootjes. Enkelen maken hiervan
gebruik om meteen terug te keren naar huis. ‘s Avonds laat arriveren de mannen in Olst. Ze
worden ondergebracht op de deel van boerderijen of in schuren waar men in het hooi kan
slapen. De volgende dag is het vroeg opstaan en aan het werk. De groep gaat richting de IJssel
en ze worden in groepjes ingedeeld. Ze krijgen allemaal een gedeelte te bewerken. Tussen de
IJssel en de dijk moeten loopgraven, schuttersputten en tankvallen gegraven worden. Van
iedereen worden de namen genoteerd. Er worden schoppen uitgedeeld en iedereen moet aan
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het werk. ’s Middags wordt er warm eten verstrekt. Meestal hete bliksem en ’s avond een stuk
brood met een beetje boter en worst.
Egbert en Roelf die geen papieren hebben staan dus ook nergens genoteerd. Ze blijven met
nog twee andere jongens bij de boer in het hooi. Bij het uitdelen van het eten zijn ze wel
present en soms op meerdere plaatsen. Dat gaat een paar dagen goed maar dan wordt er
gekletst en dan wordt de boerderij waar de jongens verblijven gecontroleerd op achterblijvers.
Ze hebben het echter tijdig in de gaten en weten weg te komen op zolder. Ze laten zich zakken
tussen het hooi en het rieten dak. Als de Duitsers onverrichte zake weer weggaan, gaan Egbert
en Roelf op pad op zoek naar een andere slaapplaats om daar onder te duiken. Ze komen bij
een kleine boerderij van de weduwe Panhuizen en mogen in de stal slapen. Als het donker is
gaan Roelf en Egbert kijken bij de tankvallen. Ze vinden daar twaalf batsen en spaden die de
werklui hebben laten staan. Deze schoppen worden zover mogelijk in de IJssel gegooid. Dat
geeft de volgende morgen veel narigheid. Een paar Duitsers hebben er voorlopig weer een paar
uur werk mee om nieuwe schoppen te halen. ’s Avonds bij het eten halen lopen Egbert en
Roelf tegen de lamp, maar het heeft echter geen gevolgen. Er zijn problemen want er is veel te
weinig eten. Roelf, die in Duitsland heeft gewerkt wordt door de groep naar voren geschoven
om de moeilijkheden uit te leggen. De Duitsers, al oudere mannen, vinden dit prachtig, mede
dat Roelf hun Heimatstad Hannover kent. Een van die Duitsers, een voormalig postbeambte,
is een aardige en rustige man. Hij vraagt Roelf om hem dagelijks te vergezellen voor aanspraak
en gezelligheid. Als iedereen aan het werk blijft vinden de bewakers het allang goed. Ze kijken
een beetje rond en zijn allang blij dat het werk toch nog vordert. De loopgraven en
schuttersputjes moeten een meter vijfenvijftig diep zijn. De loopgraven lopen dicht langs de
dijk en blijven droog. Maar de schuttersputjes liggen verder naar beneden en staan na een
dag al voor een deel onder water. Heel wat van die schuttersputjes worden door de jonge
mannen veel dieper uitgegraven. Dan staat er meteen flink wat water in. Er wordt door de
Duitsers niet gecontroleerd. Wanneer deze schuttersputten door militairen gebruikt zullen
worden zijn ze meteen buiten gevecht gesteld. Ze kunnen daarin niets beginnen en zullen
moeite hebben om eruit te komen. De oude Duitser praat maar steeds over Hannover en hoopt
dat de oorlog zo gauw mogelijk voorbij is. Hij is ervan overtuigd dat Duitsland deze oorlog niet
zal winnen en voorziet moeilijkheden voor de Duitsers, vooral de burgers. Roelf vertrouwd de
oude man en de oude man waarschuwt Roelf om voorzichtig te zijn.
Na een paar dagen kwam de broer van Roelf Wolterink bij de groep in Olst die was
ondergedoken bij de weduwe Panhuizen. Zijn naam is Berend Wolterink. Ook Willem Willems,
Gerrit Jan Poortman en Tjitse, een Friese onderduiker sloten zich bij de groep aan. Dit groepje
is daar vier weken geweest. Ze sliepen in een kleine stal in een dikke laag stro. Egbert
Beverdam en Gerrit Jan Poortman hebben alle tijd naast elkaar gelegen. Beiden zullen
sneuvelen in Indië.
Toch liep het wel eens uit de hand. Op zondagmorgen moet een groep jongeren uit Rijssen
gaan werken in Whije. Om halfacht gaat de groep zingend op pad en ’s middags met eten
halen zijn ze weer terug. Ze konden de werkplek niet vinden en hadden een mooie wandeling
gemaakt. De kantoormensen zijn woedend en Roelf wordt verantwoordelijk gesteld. Maar met
hulp van de oude Duitser en De Haan (leraar van de Mulo in Rijssen) die ook op het kantoor
werkt, loopt het voor Roelf goed af. Wat later vraagt de oude Duitser aan Roelf om de
administratie te controleren. Van de naamlijsten klopt niet veel meer omdat al veel mannen
terug zijn in Rijssen. Daar is Roelf een dag druk mee. Hij schrijft nieuwe lijsten en vergeet de
namen van de mannen die voorgoed weg zijn. Zaterdags bij de uitbetaling bleef er geld over
en werd Roelf gevraagd dit te regelen. De mensen die thuis waren in Rijssen werd zelfs geld
thuisgebracht, terwijl ze niet eens meer in Olst werkten. Het probleem was echter dat iedereen
zijn persoonsbewijs had ingeleverd. Als Roelf op kantoor komt met de oude Duitser om
etensformulieren te halen, ziet hij de bakken met persoonsbewijzen staan. Er zijn mannen
voorgoed vertrokken, weer terug in hun huis en lid van de binnenlandse strijdkrachten. Maar
hun persoonsbewijs ligt nog op het kantoor van Todt. De mannen moeten hun persoonsbewijs
nog terug krijgen. Roelf weet er wel raad op en haalt op een onbewaakt ogenblik de nodige
persoonsbewijzen weg; ze stonden mooi op alfabet. Een paar uur later heeft iedereen zijn
persoonsbewijs terug.
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Omdat op 7 oktober nog veel mannen zich niet gemeld hadden werd op 11 november weer een
bevel werd gegeven om zich alsnog te melden. Dit bevel werd als een strooibiljet verspreid en
er werd tevens een razzia gehouden. De mannen die toen opgepakt zijn werden overgebracht
naar Zevenaar en moesten daar ook schuttersputten graven. Een paar jongens zijn vanuit
Zevenaar naar Olst gekomen. Daar gingen ze gewoon aan het werk op naam van hun vaders,
die in Olst werkten. De vaders gingen naar huis en bleven daar ook. Roelf is inmiddels in bezit
gekomen van een wagentje met een pony ervoor om dagelijk eten te halen. Egbert gaat ook
mee en samen brengen ze het eten op de daarvoor bestemde plaats. Op een avond worden ze
aangehouden door Duitsers die de oude Duitsers moeten aflossen. Voor die mensen moeten
ze eten halen, brood, boter en beleg. Ze krijgen hiervoor papieren om het af te halen. Het
kantoor van Todt is reeds gesloten alleen in het magazijn is nog iemand. Egbert gaat het eten
inpakken en opladen en Roelf gaat het kantoor binnen en pakt daar een stempel en een
stempelkussen van Todt. Doordat de volgende dag de oude Duitsers vertrekken en een nieuwe
groep hun plaats inneemt, hoort men voorlopig niets over de verduistering. Het stempel van
Todt komt goed van pas. Er wordt bij de boeren zelfs over gesproken dat het gemakkelijk is
om een stempel van de Todt in het persoonsbewijs te krijgen. Het wordt gevaarlijk en de
stempel en het kussen worden verstopt tussen het dak van het kippenhok bij de weduwe
Panhuizen.
Het weer blijft goed en het werk valt best mee. Er is niemand die hard werkt en de stemming,
vooral onder de jongeren is prima. Het eten is niet overdadig maar toch best te eten. De meeste
mannen gaan regelmatig een paar dagen naar huis met een verlofbriefje. Roelf heeft een boekje
met verlofbriefjes bemachtigd en daarvan wordt goed gebruik gemaakt. ’s Morgens even
melden op het werk en dan met een omweg naar de fiets en één of twee dagen naar huis. Het
werk aan de loopgraven vordert erg langzaam. Maar na enkele weken spitten is het werk bij
Olst klaar en wordt de groep uit Rijssen verplaatst naar Windesheim en Ittersum, in de buurt
van Zwolle. De groep wordt ook hier ondergebracht bij boeren en ook bij burgers en in een
schoolgebouw. Ze worden weer aan het spitten gezet, net als in Olst, maar hier worden alleen
grote lange tankvallen gegraven. Egbert, Roelf en berend krijgen onderdak bij de familie Bode.
De heer Bode is huisschilder en postbode en weet veel van de omgeving. De jongens hebben
het bij de familie Bode goed naar hun zin en weten op de boer wel eten te organiseren en dit
wordt door mevrouw Bode op prijs gesteld.
Het is intussen flink koud geworden en de mannen in de school in Windesheim hebben het ’s
avonds erg koud. Daar wordt nogal over geklaagd en Koops vraagt aan Roelf of er niet iets is
te organiseren. Roelf weet een grote schoolkachel te staan, maar die staat in het onderkomen
van de Duitsers. Jan Smit moet zorgen dat het daar dagelijks goed warm is. Toch moet die
kachel mee naar Windesheim. Als de Duitsers ’s middags vertrekken wordt de kachel meteen
gedoofd door Jan Smit en Roelf. De kachel wordt achterom naar buiten gebracht en Koops en
Roelf gaan met de kachel en de pijp naar Windesheim. Voor hout zorgen de mannen zelf wel.
Ze hebben het ’s avonds lekker warm en het probleem is opgelost. Althans voor de Rijssenaren
maar niet voor de Duitsers. Er wordt veel navraag gedaan maar niemand weet iets. De
Duitsers vinden een kamertje bij een andere boerderij,van de familie Van de Kolk, en daarmee
is deze klus ook weer geklaard.
Een week later is het weer raak. Koops komt Roelf ophalen want twee Duitsers gaan heel erg
tekeer. Koops beheert het magazijntje en daar zijn de batsen, klompen en een schraubstock
weg. Koops weet niet wat een schraubstock is en daarom wordt Roelf gehaald. Roelf weet niets
van de batsen of de schraubstock, maar wel van de klompen. Die zijn meegenomen door een
Duitser, Sontag genaamd. Misschien weet Sontag ook iets van de batsen en de schraubstock?
De Duitsers begrijpen niet dat een collega zoiets kan doen en hiermee is voor Koops de kous
af.
Koops heeft best door wat er is gebeurd. Hij vraagt aan Roelf wat een schraubstock is. ‘Dat is
een bankschroef, zegt Roelf. Koop zegt: ‘Dat hebben we er goed afgebracht. Woer zol dat spil
wen’e bleeuwn?’ ‘Ja’, zegt Roelf, ‘vuur ’n poar poond botter krig ne boer de volgende keer ’n
heeln veurroad’. Koops begrijpt het en kan zwijgen. Roelf heeft, net als de meeste mannen,
goede contacten met families in Windesheim. Roelf is dagelijks veel bij de familie Bode en de
familie Ab van Munster. Bij de Van Munsters komt Roelf in contact met twee verzetsmensen.
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Deze twee mannen zijn in het bezit van een zendapparaat en zijn aan het experimenteren.
Roelf staat dan buiten om de hele omgeving in de gaten te houden. Enkele dagen later zijn ze
weer vertrokken. Roelf was graag meegegaan. Op een avond komt Roelf tegen een uur of vijf
bij de familie Van Munster. Er is daar een koerierster en deze moest papieren wegbrengen
naar Zwolle. Roelf zegt dat hij wel even meegaat. Ze fietsen samen naar Zwolle en komen bij
het opgegeven adres, bij een dominee. Roelf blijft in de hal wachten en even later fietsen ze
weer terug.
Het werk wordt er niet prettiger op. Het weer wordt slecht en het eten is er veel slechter dan
in Olst. Veel Rijssenaren zien het dan ook niet meer zitten en de een na de ander vertrekt naar
huis om niet meer terug te komen. Egbert is ook voorgoed vertrokken en ook Roelf is
regelmatig in Rijssen en gaat dan weer voor een paar dagen naar Zwolle. Een groep Rijssense
jongens moet voor het werk aan de tankvallen hout halen. Dit hout wordt aangevoerd met
schepen, achter Zwolle bij het Zwarte Water. De Duitsers huren hiervoor bij enkele boeren
paard en wagen en de Rijssense jongens gaan met vier wagens op pad. Getjan, Oarntjan,
Beernd, Dirk, Waander en Roelf gaan in galop, soms met twee naast elkaar. Er wordt hout
geladen en daarmee rijden ze door Zwolle. Roelf kent een familie aan de Groeneweg in Zwolle.
Getjan, Beernd en Roelf gaan met de wagen naar de Groeneweg waar de helft van het hout
wordt afgeladen, de rest gaat door naar Ittersum. Daar hebben de andere jongens het hout al
afgeladen. Het hout ligt aan de weg in een weiland en moet de volgende dag getransporteerd
worden naar de tankval. Als het donker is gaan ze met een wagen terug en deze wordt weer
opgeladen. Het hout wordt naar een boer gebracht. In Ittersum worden dan de
persoonsbewijzen weer ingenomen. Een enkeling weet het achter te houden, maar de meeste
geven het weer af. Bij de familie aan de Groeneweg komt Roelf in contact met Marlijn. Marlijn
werkt op het arbeidsbureau en vertelt dat de persoonsbewijzen van de gravers uit Ittersum in
het arbeidsbureau liggen. Als er eens iemand verlegen is om het persoonsbewijs wil hij wel
meewerken om het terug te halen. Dat gebeurt ook enkele keren met succes. Doordat van de
Rijssense ploeg meer dan de helft weer thuis is worden maatregelen getroffen. Twee mannen
op het kantoor krijgen opdracht om uit alle administratie vanuit Olst de namen en adressen
te noteren van de mannen die niet meer aanwezig zijn. Dat ziet er niet mooit uit. Dat wordt
een razzia. De mannen op het kantoor zitten er erg mee in hun maag, maar weten niet wat ze
hieraan moeten doen. Jan Smit komt tegen 16.00 uur Roelf opzoeken in Windesheim en vertelt
wat er staat te gebeuren. Roelf gaat met Smit mee naar Ittersum naar het kantoor. Er is geen
Duitser aanwezig, alleen de twee mannen. De lijsten zijn klaar en liggen in een kast, in het
kantoor van Todt. De Duitsers zullen zo komen om ze af te halen. Roelf zegt dat de papieren
weg moeten. En iedereen moet direct vertrekken. In een paar minuten is iedereen weg. Als
iedereen weg is breek Roelf het kantoortje open en verbrand alle administratie. Nu moeten
ook de ingeleverde persoonsbewijzen weggehaald worden. Die zijn opgeborgen in het
arbeidsbureau in Zwolle, bij de Duitse Dienststelle. ’s Avonds heeft Roelf al contact met
Marlijn. Er wordt afgesproken om de volgende middag direct na opening van het
arbeidsbureau (om 13.30 uur) alle persoonsbewijzen weg te halen. Er wordt nog een derde
persoon ingeschakeld. Deze zal gewapende ondersteuning bieden. Om 13.30 uur is Roelf
aanwezig op het arbeidsbureau en heeft contact met Marlijn. Nu is het wachten op de derde
persoon. Die is voor Roelf onbekend. Het wachten duurt nogal lang. Dan stopt er een auto
voor het arbeidsbureau en twee Duitsers (Grüne Polizei) komen binnen. Niemand mag nu het
arbeidsbureau verlaten. Het duurt maar even en dan wordt Marlijn door de Grüne Polizei
afgevoerd. Roelf krijgt het erg benauwd en weet niet wat er gaat gebeuren; en waarom Marlijn
wordt gearresteerd. Iedereen wordt nu gevraagd wat ze komen doen. Er staan enkele mannen
uit Kampen die zeggen dat ze een papier moeten om dagelijks de brug te kunnen passeren in
Kampen. Dat zegt Reolf ook maar. Even later staat de politie die de buitendeur bewaakt door
een loket met de andere Duitser te praten. Roelf trekt de deur open en rent naar buiten, de
Diezerstraat in en komt weg.
De Rijssense mannen worden nu uit hun woonhuizen gehaald en ondergebracht in scholen
in Zwolle. Roelf brengt af en toe ook een nacht in de school door. Maar op een vrijdagmiddag
om 18.00 uur gaat het mis. Iemand van de administratie van de school heeft hem gezien en
het doorgegeven aan de lagerführer. Dit was iemand uit Hengelo en zijn naam was
Friesendorp. Als Roelf even later de school wil verlaten wordt hij opgepakt, verdacht van het
verbranden van de administratie. Hij wordt tegen 19.30 uur afgehaald door twee Duitsers en
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ingesloten in de kelder in hotel de Harmonie. De volgende morgen wordt hij afgeleverd bij de
brug over de IJssel naar Hattem, bij een groep militairen die de brug bewaken. Hier staat een
vierling afweergeschut tegen vliegtuigen. De militairen krijgen opdracht Roelf te bewaken en
hij komt in een ondergrondse bunker terecht. Hij mag alleen naar buiten om aardappelen te
schillen en de kookpot te stoken. ’s Avonds zal hij worden overgebracht naar de gevangenis.
Roelf twijfelt aan de goede bedoelingen van de militairen en zoekt een mogelijkheid om weg te
komen. Dat lukt een paar uur later. Tegen 23.00 uur rijdt er een Duitse militaire wagen over
de brug en enkele Engelse vliegtuigen duiken naar beneden en beschieten deze wagen. De
Duitsers komen in actie met hun geschut en van die gelegenheid maakt Roelf gebruik om weg
te komen. Hij is dicht bij een bosrand en komt door bosjes en sloten richting Windesheim.
Zijn fiets staat bij de familie Bode en hij vertrekt vandaar in het donker naar Olst. Daar slaapt
Roelf een nacht bij de familie Kruitbos. Er wordt een bed voor hem klaargemaakt in de grote
kamer. De volgende dag vertrekt hij naar Rijssen.
Van de driehonderdvijftig mannen uit Rijssen die op 7 oktober naar Olst zijn gegaan en
vandaar naar Ittersum en Windesheim is bijna niemand meer aanwezig. Een kleine groep
Rijssense jongens werkt bij de haven aan het Zwarte Water en blijven daar werken tot de
bevrijding. Enkelen zijn weer voor Todt aan het werk gegaan tussen Wierden en Enter. Maar
dat waren er maar weinig, aldus Roelf. Waarom die derde persoon niet is gekomen weet Roelf
niet zeker. Waarschijnlijk is hij diezelfde morgen gearresteerd en heeft hij tijdens het verhoor
de actie verteld. Gelukkig dat hij Roelf niet bij naam kende en dat zodoende alleen Marlijn is
gearresteerd. Roelf heeft weer eens geluk gehad anders was het niet goed met hem afgelopen.
Het is woensdag 15 november 1944. De Duitsers hebben alle scholen in beslag genomen om
er hun militairen in onder te brengen. De schoolkinderen hebben vrij want er zijn geen lokalen
meer om les te geven. Dat is al een hele tijd zo. Bij alle scholen staan Duitse militairen op
wacht, ook bij de Banisschool. Het is ’s avonds al vroeg donker en opeens wordt op de bewaker
bij de Banisschool geschoten. De dader is meteen weg. Zoiets kunnen de Duitsers niet
ongestraft laten. Een onderzoek naar de dader zal niets opleveren, daar is geen beginnen aan.
Dus gaan ze het anders aanpakken. De volgende morgen wordt er door de Sicherheitsdienst
een razzia gehouden met veel Duitse militairen. Ze hebben verschillende adressen waar
mannen uit huis gehaald worden en ook op straat worden mannen opgepakt. Veertig mannen
worden meegenomen en ondergebracht in lokalen van de Schildschool. Ook bakker Klein
Horstman wordt meegenomen samen met twee zonen en Waanders, de knecht. Van deze
veertig mannen mochten ’s middags al een gedeelte weer naar huis. Ze kregen opdracht mee
te helpen zoeken naar de dader (s) van de aanslag. Acht mannen bleven als gijzelaar achter.
Als de dader (s) zich niet meld (en) voor zaterdag 12.00 uur worden vier mannen
doodgeschoten. Dat waren de heren Klein Horstman, zijn twee zonen en Waanders, de knecht.
In Rijssen werden plakbiljetten opgehangen waarin de dader(s) werd (en) opgeroepen zich te
melden zodat de onschuldige gijzelaars vrij konden komen. De gijzelaars mochten wel bezoek
ontvangen, de familie bracht hun eten en dekens. Schutte, meester van de katholieke
jongensschool, zelf ook gijzelaar, hield de stemming er nog een beetje in. De acht mannen die
moesten blijven hadden wel contacten met de bewakers en met een paar hadden ze zelfs een
goede verstandhouding. Officieel mochten de militairen niet met de gevangenen praten, maar
dat gebeurde toch. Toen een van de Duitse officieren daar achter kwam werden de bewakers
uitgescholden en viel er een stilte. Ze zijn er allemaal een beetje van onder de indruk. Op
vrijdag vroeg bakker Klein Horstman of hij een paar uur vrij kon krijgen om ’s nachts brood
te bakken. Hij kreeg vrij en moest zich de volgende morgen om 10.00 uur weer melden.
Intussen was de verdenking gevallen op Jan Jansen (Jan van ’n Zaandkoning), maar deze was
niet te vinden. Bij zijn familie Jelsma aan de Blinde Banisweg is naar hem gezocht. Hij is niet
gevonden terwijl hij er wel was. Jan Jansen was in Duitse dienst geweest en was gedeserteerd.
Hij had zijn wapen meegenomen. Hij had een tijd gediend bij de Wasserpolizei in Amsterdam.
In november 1944 werd in Goor en omgeving een razzia gehouden door de Waffen SS in
verband met gedeserteerde Duitse militairen. Hierbij werden zeventien mannen opgepakt,
veertien in Goor en drie in de buurt van Rijssen. De drie uit Rijssen waren Hendrik Schreurs,
Jannes Bergboer en Mannes Nijland. Ze werden overgebracht naar de Sicherheitsdienst in
Almelo en zijn later overgebracht naar Gronau. In Gronau werden ze vastgezet in een natte
koude kelder. Hieruit zijn ze de volgende morgen ontvlucht en zijn toen dwars door het veld,
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het veen en het boerenland de Nederlandse grens overgekomen. Ze hebben een nacht
doorgebracht in een boerenschuur en de volgende dag zijn ze weer thuis gekomen en
ondergedoken. Van deze zeventien mannen die zijn gearresteerd zijn er drie doodgeschoten
omdat zij hulp hadden geboden aan gedeserteerde Duitse militairen en zich schuldig hadden
gemaakt aan verboden wapenbezit. De vermoorde mannen zijn Woertman, Bosch en Ter
Heggeler.
De Schildschool is bezet door Duitse militairen en Italianen. Deze mannen moesten de
lanceerinrichtingen opbouwen voor de V1 in het Schwarzwald. Half december zijn ze begonnen
met de opbouw en half januari waren ze gereed en begon het afvuren van de V1. De Duitsers
hadden nog een ander V-wapen gebouwd, de V2. De V2 was een raket die verticaal werd
afgevuurd en voortgestuurd door straalmotoren. De V2 had een lengte van veertien meter en
een gewicht van dertien ton. Hij werd afgevuurd vanaf startbanen. De V2 werd vervoerd op
een meillerwagen. Deze kon door een constructie in verticale stand worden gebracht en zo
afgevuurd worden; hij rustte dan op een betonnen fundering.
De Duitsers produceerden de eerste straaljager ter wereld en ook de eerste door raketten
aangedreven vliegtuigen. Begin jaren dertig werden de ontwikkelingswerkzaamheden verricht
in de vliegtuigfabrieken van Heinkel. De straalturbine werd ontwikkeld, en in de zomer van
1939 begonnen de eerste proefvluchten. Eerst werd een raketmotor ingebouwd, later werd
deze vervangen door een straalturbine. Op 27 augustus 1939 startte de Heinkel HEI 178 de
eerste vlucht ter wereld met een straalvliegtuig. Uit deze ontwikkelingen ontstonden de V
(vergelding) wapens.

V2
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Meillerwagen
Bij het uitbreken van de oorlog had Duitsland een geweldig groot leger opgebouwd. Het Duitse
leger had een grote overmacht op de omringende landen. Dit was een van de redenen dat het
Duitse leger in korte tijd een groot deel van Europa kon veroveren. Technisch waren ze heel
goed uitgerust. Vooral de luchtmacht had een grote overmacht. Dat veranderde toen Engeland
en Amerika alles op alles zetten om de achterstand in te lopen. In de wapenindustrie werd
dag en nacht gewerkt. Er werden heel veel vliegtuigen gebouwd en tanks en lichtere wapens.
De Amerikanen konden al gauw de Russen uitrusten met zware wapens. Ook de Russen zelf
produceerden heel veel tanks en andere zware wapens. Hun Stalinorgels waren erg gevreesd.
Hitler gaf opdracht om aan geheime wapens te werken. Werner von Braun en zijn
medewerkers ontwikkelden de eerste raketten, V1 en V2. In Peenemunde aan de Oostzee
waren de Duitsers bezig een onbemand vliegtuig te maken met een springlading. De vliegende
bom V1. De V1 was nog geen echte raket, het was een vliegende bom, die wel met
rakettechnieken werd gelanceerd. Hiervoor werden lanceerinrichtingen ontworpen waarmee
heel veel V1 raketten afgevuurd konden worden. Dat gebeurde op verschillende plaatsen, eerst
in Frankrijk en België. Toen de geallieerden oprukten werden de lanceerinstallaties verplaatst
naar Nederland en Duitsland. Zo kwamen de afschietstellingen ook in Twente terecht, in de
buurt van Wierden, Almelo, Rijssen en Nijverdal. Verscholen onder dennenbomen werd een
lanceerbaan gebouwd. Dat was een helling die op één meter hoogte begon, achtenveertig meter
lang was en aan het eind zes meter hoog. In het voorjaar van 1943 ontdekten de Engelsen dat
er experimenten met een geheim wapen V1 werden uitgevoerd bij Peenemunde aan de
Oostzee. Daar werden proeven gedaan met straalmotoren en luchtrakettorpedo’s. Op 17
augustus 1943 werd dit project door zeshonderd Engelse zware bommenwerpers
gebombardeerd. Een groot gedeelte van de werkplaatsen en laboratoria werd vernietigd. De
raketindustrie werd toen in heel korte tijd overgebracht naar het Harzgebergte, in de oude
mijnen; die waren bomvrij. De lanceerproeven vonden toen plaats in Polen. In het
Harzgebergte zijn toen duizenden V1 raketten gebouwd. Hiervoor werden veel gestraften en
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dwangarbeiders gebruikt. Aan de Franse kust zijn toen betonnen startbanen gebouwd om
Engeland te bestoken. Op 13 juni 1944 werd de eerste V1 afgevuurd op Engeland. De Duitsers
hadden hun vergeldingswapen. Hiermee zou Duitsland terug kunnen slaan als vergelding voor
de honderduizenden bommen die de geaillieerden op de Duitse steden gooiden. Er zijn in
totaal meer dan tienduizend V1 raketten afgevuurd. Meer dan zesduizend mensen werden
gedood en ruim tachtigduizend gewond en veel gebouwen werden ernstig beschadigd. Met de
grote sperballonnen probeerde men de grote steden te beschermen. Londen had een gordel
van tweeduizend sperballonnen om de stad gelegd.
Op 13 november 1944 werd de eerste V2 afgevuurd bij de Eelerberg bij Hellendoorn. Op 14
december zijn hier zeven V2’ s afgevuurd en op 17 maart werden elf V2 ’s afgevuurd op
Remagen.
De Slag om Remagen was een slag tussen eenheden van de Verenigde Staten en naziDuitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De gevechten vonden plaats in en rondom de
Duitse stad Remagen en dan vooral om de Ludendorffbrug.
De gevechten resulteerden in de verovering van de Ludendorffbrug door de Amerikanen,
waardoor de westerse geallieerden in staat waren om de eerste belangrijke oversteek over de
rivier de Rijn, de laatste natuurlijke verdedigingslinie van de Duitsers, te maken. Met de brug
konden pantsereenheden de Rijn voor het eerst oversteken, wat eerst alleen gedaan kon
worden door kleine infanterie verkenningspatrouilles per boot of soms per pontonbrug.
De gevechten begonnen op 7 maart 1945 toen de Amerikanen de stad Remagen binnenrukten.
Ze namen de Ludendorffbrug intact in ondanks de Duitse pogingen om de brug via diverse
methodes te vernietigen, zoals luchtaanvallen per straalvliegtuigen of om per kikvorsmannen
explosieven aan te brengen deze werden ruim voor het bereiken van de brug ondekt. Tevens
zijn er op 17 maart 1945 elf V2 raketten afgevuurd door de SS-Werfer-Abteilung 500 vanuit
Eelerberg nabij Hellendoorn en vanuit landgoed Mataram bij Dalfsen. Geen enkele raket trof
de brug wel enkele huizen in de omgeving van de brug werden getroffen, hierbij zijn zes
amerikaanse soldaten omgekomen. In Hellendoorn werden de behaalde successen in
Remagen door de Duitse militairen breed uit gemeten. De Duitsers spraken er openlijk over
dat de raketten tegen het geallieerde front in Remagen werden ingezet. Het verhaal deed de
ronde dat Adolf Hitler aan de commandant van de eenheid zijn persoonlijke felicitaties had
verstuurd. De gevechten eindigden op 25 maart 1945 toen de Amerikaanse eenheden vanuit
hun bruggenhoofden uitbraken en verder Duitsland binnenrukten, waardoor de kans van
Duitsland om het bruggenhoofd te vernietigen verkeken was. Op 17 maart 1945 stortte de
brug vanwege structurele problemen in nadat zes Amerikaanse divisies de brug over waren
gestoken en een bruggenhoofd hadden gevormd en hierdoor op 25 maart in staat waren verder
Duitsland in te gaan.
In Twente waren vier groepen startbanen voor V1 raketten. Elke groep had drie of vier
startbanen. In Wierden waren twee startbanen waarvan er één niet in gebruik is geweest. In
Almelo en omgeving waren vier startbanen. In Rijssen was een groep van drie startbanen.
Deze zijn half december 1944 gebouwd en waren half januari gereed. Eén V1 startbaan lag
links van de weg naar Markelo in de Biesterije, zo’n honderdvijftig meter achter restaurant
Schwarzwald, toen pension Ideaal. De tweede startbaan lag rechts van de weg naar Markelo,
terzijde van het restaurant Het Witte Hoes. Een derde startsbaan stond een eind onder het
hotel De Rijsserberg (Burgemeester Knottebeltlaan), op de hoek bij het huis De Haspel aan de
Brekeldlaan. Er was een groot deel van deomgeving afgezet als spergebied, daar mocht
niemand komen. De V1 raketten werden per trein aangevoerd en van het station met paard
en wagen verder vervoerd naar de startbanen. Boeren uit de omgeving moesten ’s avonds hun
paard en wagen brengen bij de Duitsers en konden de volgende morgen hun bezit weer
ophalen. Als er bij het afvuren iets mis ging kon men dat na een minuut horen. De V1 kwam
niet op koers en ging rondjes draaien om even later neer te storten, vaak zonder te ontploffen.
Enkele mensen uit Rijssen durfden de brandstof af te tappen. Kramer uit Rijssen werd er vaak
bij gehaald om de V1 onschadelijk te maken door de ontsteking eruit te halen. Er zijn meerdere
V1 ’s in de buurt van Rijssen neergekomen. Meestal gelukkig in het open veld zonder veel
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schade aan te richten. Op 26 maart 1945 ging het weer fout. Een uit de koers geraakte V1
stortte neer op de huizen aan de Huttenwal. Hierbij kwamen vijf mensen om het leven. De
woningen stonden in brand en de brandweer en de mensen van het rode kruis en vrijwilligers
waren bezig met het blussen van de brand en het helpen van de slachtoffers. Even later kwam
een Engels vliegtuig over en gooide een bom in de vuurzee. Hierbij kwamen veertien mensen
om het leven, hun namen:
Jan
Voortman,
Huttenwal 9,
33 jaar
Gerrit Jan Voortman,
Huttenwal 9,
13 jaar
Gerrit
Voortman,
Huttenwal 9,
11 jaar
Gerritdina Voortman,
Huttenwal 9,
8 jaar
Berend
Voortman,
Huttenwal 9,
4 jaar
Hendrikus Voortman,
Banisweg 6,
19 jaar
Jan
Poortman,
J. ter Horststraat 15, 28 jaar
Egberts
Martens,
Dannenberg 53,
34 jaar
Hendrik
ter Stege,
Elzenerstraat 25,
34 jaar
Arend Jan Gerritsen,
Haarstraat 36,
31 jaar
Johan
Egberts,
Haarstraat 101,
41 jaar
Jan
Wessels,
Haarstraat 104,
31 jaar
Antonie
Schooten,
Walstraat 3,
27 jaar
Hendrik
Hofman,
Enterstraat 102,
27 jaar
Willem
Maneschijn, Huttenwal 8,
4 jaar
Jan Willem Nieuwenhuis, Huttenwal 8,
33 jaar
A.
Laarman,
Huttenwal 8,
14 jaar
Maarten
Bruin,
Esstraat 76,
19 jaar

Berend Nijland woonde in Rijssen aan de Middeldijk. Hij was achttien jaar, dus een gevaarlijke
leeftijd in verband met de razzia’s. Berend was daarom ondergedoken bij een boer tussen
Wierden en Enter. Hij werkte daar mee op de boerderij en ging zaterdags of zondags wel eens
naar huis. Op zondag 31 december ging hij na zijn werk op de fiets naar huis. Het had geijzeld
en de wegen waren spekglad. Bij de Grimberg was een Duitse legerwagen van de weg
afgegleden en stond in een greppel. De chauffeur kon geen kant op. Hij stond met een paar
jongens bij de wagen te kijken. Toen Berend daar langs kwam ging ook hij kijken wat er
gebeurd was. Even later kwam er een andere Duitse legerwagen aangereden. Toen deze
chauffeur zag dat er iets gebeurd was probeerde hij naast de wagen die in de greppel lag te
stoppen. Helaas ging dat niet goed, hij slipte door en kwam recht op de groep jongens af. Deze
sprongen opzij maar Berend kwam klem te zitten tussen beide wagen en overleed ter plaatse.
Berend Nijland was één van de vele slachtoffers die door oorlogsomstandigheden omgekomen
zijn.
Volgens de opgave van de NSB-burgemeester zouden er in Rijssen eventueel bij normale
onderbrenging 1695 officieren, onderofficieren en manschappen ondergebracht kunnen
worden. Eventueel zouden er, indien nodig, zelfs 1945 officieren, onderofficieren en
manschappen in Rijssen gelegerd kunnen worden. Gelukkig is het nooit zover gekomen.
Het is koud in januari 1945 en het heeft geijzeld. Op 2 januari is Schinz in Duitsland
gestorven, hij was een van de Rijssense dwangarbeiders. In de grote steden in het westen van
het land hebben de mensen honger. Ze komen op fietsen met houten banden, handkarren en
zelfs met kinderwagens naar Rijssen om eten te kopen of te ruilen bij de boeren. Het liefst
hebben ze rogge, haver of aardappelen en daarmee gaan ze dan lopend terug naar huis. Ze
zijn dagen onderweg en het komt nog wel eens voor dat bij controle door de landwacht een
deel van hun goederen in beslag wordt genomen. Soms moeten de mensen veel te veel betalen
voor goederen, eten wordt aangeboden in ruil voor goud, sieraden of textiel. Het verzet probeert
hier iets tegen te doen en geeft boeren richtprijzen.
Veel van de mannen die op 7 oktober naar Olst zijn gegaan om schuttersputten te graven zijn
weer thuis. Ze zijn erg voorzichtig en slapen meestal niet thuis maar bij een boer in de schuur
of in een hooiberg.
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Op 4 februari wordt in Rijssen een razzia gehouden. Alle wegen zijn afgezet en veel jonge
mannen worden opgepakt. Ze worden ondergebracht in Jeruel, op de hoek van de Boomkamp
en de Huttenwal en in de gereformeerde kerk aan de Boomkamp. Ze worden bewaakt door
Nederlandse landwachters en iedereen zonder geldige papieren moet naar Zwolle om
tankvallen te graven. Op 10 februari worden acht woningen aan de Enterstraat ontruimt ten
behoeve van de Wehrmacht. Op 13 februari is Jan Vossenbeld, dwangarbeider in Duitsland,
overleden.
Op 14 februari is er een beschieting op de Holterstraatweg. Er rijden een paar wagens met
paarden ervoor naar Rijssen. Ze hebben hout gehaald op de Holterberg. Dan komen
vliegtuigen over en beschieten deze wagens. De mannen proberen zo gauw mogelijk weg te
duiken in de sloot langs de weg. Drie van hen worden echter dodelijk getroffen; dat zijn G.J.
Koedijk (van Jan van Liin), G. Wessels (van de Vlogh) en Antonie Wesselink (Tone van Kloomp).
Op 24 februari werden in Rijssen ongeveer twintig personen opgepakt als gijzelaar omdat veel
mannen die in Zwolle moesten werken er niet meer zijn. Ze zijn naar huis gegaan en thuis
gebleven. Er melden zich enkele mannen en het loopt verder goed af.
Op 25 februari houden Duitse en Italiaanse krijgsgevangenen een grote razzia in Rijssen. Veel
oudere mannen worden opgepakt en vastgehouden in de gereformeerde kerk aan de
Boomkamp. Ze zullen pas weer worden vrijgelaten als hun zoons zich hebben gemeld voor de
Arbeitseinsatz. Als ze zich melden worden ze naar Wierden gestuurd om er schuttersputten
te graven. Niet voor lang echter. De Duitse opzichters vluchten begin maart naar hun Heimat,
nadat ze gehoord hebben dat de Amerikanen de Rijn in Duitsland zijn overgestoken. De
mannen uit Rijssen proberen nu uit handen van de bezetter te blijven. Het zal nog een maand
duren voor de bevrijding een feit is.
Op 25 febrari worden drie mannen in Rijssen gearresteerd, met name C. de Bruin, Jan
Dommerholt en Jan Zandvoort. Ze worden overgebracht naar de gevangenis in Almelo enige
dagen later, op 7 maart, werd op de Veluwe bij Woeste Hoeve een aanslag gepleegd op Rauter.
Als represaille worden op 8 maart uit verschillende gevangenissen gevangenen opgehaald en
bij Woeste Hoeve gefusilleerd, in totaal honderdzeventien mannen. Ook De Bruin,
Dommerholt en Zandvoort worden vermoord. Voor de aanslag op Rauter werden in Nederland
in totaal tweehonderddrieenzestig mannen doodgeschoten.
Op 2 maart vertrekken de Italiaanse krijgsgevangenen die gewerkt hebben aan de startbanen
van de V1. De Oranjeschool wordt gevorderd door de Wehrmacht. De Graaf wordt aangesteld
als burgemeester van Rijssen.
Er komen steeds meer Duitse militairen in Rijssen. Ze worden gelegerd in scholen. Vanuit de
lucht wordt door geaillieerde vliegtuigen alles op straat gecontroleerd en alles wat rijdt wordt
dag en nacht beschoten. Op de Wierdensestraat, bij de Reggebrug, is een groep landwachters
gehuisvest. Ook in de notariswoning aan de Haarstraat is een groep landwachters gehuisvest.
Landwachters zijn Nederlanders in Duitse dient en verrichten wachtdiensten en
politiediensten. Ze lopen regelmatig door Rijssen te patrouilleren en proberen mannen zonder
papieren op te pakken. Verschillende onderduikers zijn gewoon weer thuis.
Op 15 maart is Willem Meenks in een Duits concentratiekamp overleden.
Op 22 maart wordt een deel van de fabriek van ter Horst gebombardeerd. Hierbij vallen vier
doden. Hun namen: G.H. Averesch, E.Baan. M. Smalbrugge en J.S. Strokap.
Op 22 maart wordt ook Nijverdal erg gebombardeerd. Hierbij worden veel mensen gedood, ook
twee vrouwen uit Rijssen, Hermina Berendina Eshuis en haar dochter Freije.
Op 27 maart zijn er door het verzet kraaienpoten gestrooid. Meerdere Duitse auto’s staan met
lekke banden langs de weg. Verschillende mensen uit Rijssen worden uit hun huis gehaald
en moeten de straat vegen.
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Kraaienpoten
Op zondag 28 maart rijdt een militaire vrachtwagen van de NSKK op de Holterstraatweg. De
Engelse jager krijgen hem in het vizier en de wagen wordt beschoten.
Het National-sozialistische Kraftfahrkorps (NSKK) was een paramilitair onderdeel van de
NSDAP. Het hoofddoel van het NSKK was het verspreiden van de 'motoriseringsgedachte': de
popularisering van het gebruik van auto- en motorvervoer. Oorspronkelijk opgericht op 1 april
1931, vormde het tijdens de Tweede Wereldoorlog een hulporganisatie voor onder andere de
Luftwaffe. Tijdens de oorlog diende het NSKK als bevoorradingseenheid aan de verschillende
fronten.
Een van de militairen, de Nederlander Reinderd Elzinga is zwaargewond. Egbert Beverdam en
Roelf Wolterink hebben de beschieting uit de verte gezien en gaan erop af. De gewonde militair
is binnen gebracht bij boer Biesters en is op de deel gelegd. De man is zwaar gewond aan zijn
bovenbeen en sterft even later. De boer weet niet wat er moet gebeuren en Egbert en Roelf
gaan naar Rijssen om het rode kruis te waarschuwen. De dode militair wordt naar het
kerkhofhuisje aan de Arend Baanstraat gebracht. Donderdagmiddag (4 dagen later) gaan
Egbert en Roelf nog eens kijken in het kerkhofhuisje. De militair ligt er nog steeds. De twee
gaan weer naar het rode kruis om te vragen wat er moet gebeuren, het lijk kan er niet blijven
liggen. Dan wordt er actie ondernomen en door de gemeente wordt aan doodgraver Pluimers
opdracht gegeven om een graf te graven. De dode Reinderd Elzinga wordt op een ladder
opgehaald en zonder kist begraven.
Op 29 maart worden er door de Duitse militairen tien mannen gefusilleerd op de
Wierdensestraat bij de Grimberg, een paar honderd meter over de Reggebrug. Deze mannen
zijn uit de gevangenis te Zwolle gehaald en als represaille gefusilleerd. Hun namen zijn:
J. Albers,

21 jaar
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H.G.W. Bannink, 48 jaar
33 jaar
A.G. Hendriks,
A.C. Huiberts,
31 jaar
W. Jakma,
34 jaar
E.J. Keilholz,
30 jaar
J. Langkamp,
37 jaar
W. Maarskant,
51 jaar
J.H. Roel,
40 jaar
S.K. Sietsema,
31 jaar
Op 29 maart werden de startbanen van de V1 opgeblazen.
Op 30 maart is H.W. Rouwendal uit Rijssen in het concentratiekamp Oberdorf bij Frankfurt
overleden. Hij was in juli 1944 gearresteerd bij een razzia in Rijssen.
Op 1 april staan de Engelse en Canadeze troepen van Hengelo tot Goor achter het Twente
Rijnkanaal. Het is de eerste paasdag. In Almelo zijn de lazaretten van de Duitsers ontruimd.
Iedereen die kan lopen moet op eigen gelegenheid vanuit Almelo richting Wierden naar
Nijverdal en achter de IJssel proberen te komen. Soldaten met benen in het gips, gespalkte
armen, hoofden in het verband strompelen door Wierden richting Nijverdal.
Op 5 april werd Almelo bevrijdt. De Canadezen beginnen Wierden te beschieten en het dorp
ligt bijna drie dagen onder vuur. Er zijn Duitse militairen gesneuveld en de gewonden worden
richting Nijverdal afgevoerd. Waar deze gevangenen ondergebracht werden weet Roelf niet.
Enkele zijn waarschijnlijk via Raalte in Heino terechtgekomen. Daar zijn namelijk enkele
Duitse militairen overleden in een schoolgebouw. Op 5 en 6 april trekken meerdere Duitse
troepen zich terug in Holten. Deze troepen hebben zich teruggetrokken van het Twente
Rijnkanaal bij Almen. Laren werd op 5 april bevrijdt. De Canadezen proberen de hoofdweg
Deventer/Almelo te bezetten zodat de Duitsers niet naar Deventer kunnen uitwijken. Er is
geen informatie bewaard door de Duitsers betreffende de verdediging van Holten. Maar het
waren wel dezelfde eenheden die zich van het Twente Rijnkanaal hadden teruggetrokken. Het
was de 18e Fallschirmjager divisie en een deel van de Genietroepen. Op zondagmiddag 8 april
werd de spoorlijn Deventer/Almelo bezet. De terugtrekkende Duitse troepen moesten dus
allemaal over Haarle naar Raalte of Heeten terug. Vanuit Laren op de Wippert trekken de
Canadezen Holten binnen. Om 13.00 uur trekken de Duitse troepen zich terug richting
Nijverdal en om 20.00 uur was er geen Duitser meer te zien en was Holten bevrijdt.
Op 1 april moeten om 20.00 uur alle NBS’ ers op hun posten zijn. Er staat iets te gebeuren.
Om 19.30 uur komt er bericht dat het niet door gaat en iedereen krijgt hier bericht van; de
wapens moeten weer worden opgeborgen. De hele dag hebben Gerhard Beverdam, Egbert
Beverdam en Roelf Wolterink gewerkt aan twee motoren (DKW 125) om deze aan het lopen te
krijgen voor het geval ze gebruikt moeten worden voor ordonnansdiensten.
Een ordonnans is in het leger de handlanger, loopjongen, hulpje van een officier te velde. De
ordonnans voert eenvoudige, vaak eenmalige opdrachten uit, zoals het doorgeven van
informatie of bevelen, of het afhalen van documenten.
Dat was veel werk maar het lukte toch. Eén motor was voor Gerhard Beverdam en één voor
Egbert Beverdam, Roelf moet op de fiets.
Op 1 april zijn er ’s avonds ook bomen gekapt voor versperring op de Holterstraatweg. Ook
wordt de spoorlijn tussen Rijssen en Holten opgeblazen. Op 7 april in de avond stopt een
militaire colonne auto’ s op de Nijverdalseweg. Ze hebben autopech en het is donker. D.J.
Seppenwoolde wordt uit zijn huis gehaald om met een lantaarn bij te lichten. Het waait hard
en de lamp waait uit. De militairen schreeuwen dat er sprake is van sabotage en schieten
Seppenwoolde neer. Die gaat er vandoor en kruipt op weg naar zijn huis. Door het vele
bloedverlies komt hij niet ver en sterft.
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Op zondag 8 april om 07.30 uur kwamen de Duitsers in Rijssen om de sleutel van de rooms
katholieke kerk te halen. Ze gingen naar de pastorie, belden, klopten en schoten, maar
niemand deed open. Toen werd met een breekijzer de deur opengebroken en de pastoor en
zijn broer werden opgesloten, evenals de koster, ieder in een ander vertrek. Kapelaan Kolkman
en het personeel wisten te vluchten. De koster werd om 11.00 uur losgelaten met de
boodschap voor 19.00 uur tweehonderd liter te brengen anders zou de pastoor worden
doodgeschoten. Er werd geen mis opgedragen want de Duitsers stuurden de mensen terug.
De koster wist vijfentwintig liter benzine te krijgen. De volgende ochtend laten de laatste
Duitsers de Veerbrug over de Regge op de Wierdensestraat in de lucht vliegen. De Duitsers in
de pastorie vluchten waarna de pastoor en zijn broer door de buren bevrijd worden. De
berichten dat de Canadezen bij de brug tussen Ypelo en Enter waren deden de ronde. Rijssen
wachtte af. De eerste tanks kwamen tegen 11.00 uur op het Schild binnen vanuit Markelo.
Na een zeer kort oponthoud verlieten zij Rijssen omdat de artillerie van de Duitsers op acht
kilometer afstand nog trachtte in stelling te komen. Inderdaad viel er in de loop van die dag
een granaat in Rijssen; gelukkig werd er niemand gewond.
Die zondag wordt het steeds spannerder. De geallieerde troepen komen steeds dichterbij, de
Canadezen liggen al achter Goor bij het kanaal. Op de Enterstraat is veel militaire actie. De
Duitse militairen graven zich in langs de weg en de hele Schapendijk is bezet door Duitse
militairen. Deze liggen in schuttersputten en mitrailleurstellingen. Egbert en Roelf schrijven
alles op. Om 13.00 uur moet Egbert een bericht brengen naar Goor. Roelf gaat met hem mee
en ze proberen ongezien richting Goor te komen. Roelf staat bij de laatste mitrailleurpost te
praten met een Duitse militair en vraagt of hij naar Enter mag voor een familiebezoek.
Ondertussen sluipt Egbert door de struiken en verderop ontmoeten ze elkaar weer. Egbert
leent een fiets bij een boer aan de Rondweg in Enter en Roelf zal hem hier weer opwachten.
Anderhalf uur later is Egbert terug en gaan ze weer naar huis. Die nacht komt er van slapen
niet veel. Egbert slaapt bij Roelf thuis en om 05.00 uur gaan ze op pad om de situatie te
bekijken. Ze zijn om 06.00 uur aan de Schapendijk en dan blijkt dat de militairen zijn
vertrokken. Egbert en Roelf gaan naar Gerhard Beverdam om daar opdrachten af te wachten.
In Rijssen zijn nog Duitse militairen en bij Otje van Potje staat nog een geschut opgesteld. Na
een tijd is hier alles verdwenen. De vlaggen gaan uit en de bevrijding is een feit. Iedereen komt
op straat en wacht op de Canadese troepen. Door de NBS worden de achtergebleven Duitse
militairen gevangen genomen, na de middag worden de NSB‘ ers opgepakt. De mannen worden
ondergebracht in de kelder van de melkfabriek en de vrouwen worden opgesloten in de
synagoge.
De NBS bewaken alle toegangswegen naar Rijssen, ook worden woningen van de aangehouden
NSB’ ers bewaakt. De ordonnansen rijden met hun motoren van de ene naar de andere post
om berichten door te geven. Het bureau van het verzet is gevestigd in de pastorie van de
hervormde kerk aan de Boomkamp; de leider is oud-officier Snel. De Canadezen trekken met
hun tanks, vrachtwagens en motoren richting Nijverdal. De opmars is nu in volle gang. Rijssen
is bevrijdt door de Canadese troepen van het regiment Maisson Neuve en het regiment Carry
Horse. Aan een stuk door rijden de tanks, jeeps, drietonners, kleine gevechtswagens en veel
motoren vanaf de Enterstraat, Grotestraat, Haarstraat richting Nijverdal. Op de straathoeken
richten de tanks grote ravage aan. Bij het bijsturen van de zware tanks worden de straten
totaal vernield en er ontstaan gaten van wel anderhalve meter diep. Deze gaten worden zo snel
mogelijk hersteld met spoorbielzen, stenen, puin en zand, zodat de colonne weer verder kan
trekken. Bij het herstel worden NSB’ ers ingezet. Zodra de colonne stil staat wordt er direct
begonnen met ruilhandel. Geld om te handelen hebben de mensen niet. In heel veel plaatsen
zijn de vrouwen van de NSB’ ers kaal geknipt. In Rijssen werd dat niet gedaan. Op 17 april
wordt een groot officiersbal gegeven in het Volkpark.
Na enige dagen is alles redelijk normaal en iedereen probeert werk te vinden. De
gemeentesecretaris Bosma wordt aangesteld als waarnemend burgemeester. De geallieerde
troepen trekken steeds verder Duitsland in en de Engelse troepen, die in de Lemmer liggen
voor bewaking van de Noordoostpolder, moeten verder. Maar dan is de Noordoostpolder
onbewaakt terwijl de Duitse troepen nog in Noord Holland zitten. Het is voor de Duitse troepen
maar een korte afstand om de dijken van de Noordoostpolder op te blazen; en dan loopt de
hele Noordoostpolder weer onder water. Op zondagavond 22 april gaat Jan met de Panne
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(omroeper) rond met de boodschap dat alle mensen van het verzet zich moeten melden bij de
pastorie aan de Boomkamp. Er worden vrijwilligers gevraagd om direct naar Lemmer te
vertrekken om daar de bewaking van de Noordoostpolder over te nemen van de Engelsen. Er
meldt zich een groep jongeren en een paar ouderen, totaal dertig mannen. Tegen 22.00 uur
vertrekt de groep achterop vrachtwagens van Dieks van Kappert. Tegen 04.30 uur komen ze
in Lemmer aan. Ze worden gelegerd in barakken in de Noordoostpolder. Nog dezelfde dag
worden de posten overgenomen van de Engelsen. De groep uit Rijssen wordt aangevuld met
een groep uit Goor en Markelo. De bewaking bestaat uit patrouilleren op de fiets langs de dijk
tot halverwege Urk. In Urk ligt een groep NBS’ ers uit Nijverdal en Wierden. Deze bewaken de
dijk van Urk tot halverwege Lemmer. Degenen die geen wacht hebben krijgen een militaire
opleiding. Deze opleiding wordt gegeven door enkele oud-onderofficieren van het Nederlandse
leger. De opleiding bestaat uit veel praktijk in de polder, vooral de schietoefeningen zijn erg in
trek.
Op zekere avond moet extra patrouille gelopen worden door het riet. Er gaan twee groepen
van elk twee man op pad. De eerste groep bestaat uit Anton de Groot en Roelf Wolterink. In
de tweede groep zijn Bats Wesselink en nog iemand waarvan Roelf de naam niet meer weet.
Ze gaan langs verschillende paden de polder in en zullen elkaar na anderhalf uur weer treffen
op de dijk. Als Anton en Roelf dichtbij de dijk zijn horen ze iemand aankomen. En ineens
staan ze voor Bats Wesselink. De groep heeft zich in de paden vergist. De collega van Bats
weet niet wat er gaande is en schiet met de stengun op de andere groep. Hierbij wordt Anton
in de buik getroffen en Bats heeft een flinke beenwond. De kogels zijn door de jas van Roelf
gegaan en troffen daarna Anton. Anton ligt zwaargewond in het riet en een eind verderop ligt
Bats. Roelf probeert te helpen maar heeft geen verband. Met zijn hemd wordt de wond van
Anton dichtgedrukt en met zijn overhemd wordt het been van Bats afgebonden. Bats heeft
een wond net boven de knie. Dan moet er hulp gehaald worden. Roelf rent naar de officierspost
op de dijk bij Lemmer en de ander blijft bij Anton en Bats. Er wordt direct een dokter
gewaarschuwd en met een vrachtwagentje worden Anton en Bats opgehaald en naar Lemmer
gebracht. Daar staat een wagen van het rode kruis en de twee worden overgebracht naar het
ziekenhuis in Sneek. Ze worden direct geopereerd en tegen 03.00 uur komt de dokter uit
Lemmer vertellen dat de situatie stabiel is. De officieren spreken met de twee overigen af dat
er nooit over gesproken mag worden. Het was een ongeval door eigen vuur; niemand zal hier
meer over spreken. Behalve de betrokkenen weet niemand wat er gebeurd is. Na enige jaren
worden er toch verhalen verteld en iedereen is er bij geweest. Bats en Anton hebben ruim vijf
weken in het ziekenhuis gelegen. Bats begint later in Rijssen een groothandel in groente en
fruit en Anton gaat enige maanden met een deel van de groep NBS’ ers in militaire dienst en
vertrekt in oktober naar Indië. De groep uit Rijssen blijft in totaal zeven weken in de Lemmer
en komt begin juni weer terug in Rijssen. De volgende groep staat alweer klaar om naar
Lemmer te gaan.
Verschillende mannen van de groep uit Rijssen hadden al gauw mensen gevonden waar ze
welkom waren en ’s avonds een kop koffie konden drinken. Enkele jongens hadden al gauw
een vriendin. Een van hen, Dieks Hammers, is met een meisje uit Lemmer getrouwd en
woonde later in Zwolle. Na hun terugkomst in Rijssen ging een deel de dienst uit en de rest
werd ingedeeld bij de Stoottroepen Twente, 2-10 RI in Enschede. Daar kregen ze een
behoorlijke militaire opleiding van Canadese instructeurs. Na een week of zes moeten ze een
keuze maken, tekenen voor een korte verbandakte in Nederland of voor een lange verbandakte
voor onbepaalde tijd overal ter wereld. Deze oorlogsvrijwilligers zouden worden opgeleidt voor
de invasietroepen in Japan. Het risico van deze invasie was dat bij een inval in Japan zeventig
procent van de troepen zou kunnen sneuvelen. De groep van Roelf Wolterink heeft toch
getekend. Er werd heel veel geoefend om zo gauw mogelijk beschikbaar te zijn. In augustus
werden twee atoombommen op Japan gegooid, op 6 augustus op Hiroshima en op 9 augustus
op Nakasaki. Op 15 augustus heeft Japan zich overgegeven. Daarmee kwam de taak voor de
groep te vervallen. De groep uit Rijssen, twaalf man, is toen overgeplaatst naar Bataljon
Friesland, I-9 RI. Van deze twaalf zijn er twee afgekeurd en de rest is vertrokken naar Indië,
ook Roelf Wolterink. Op een ochtend om tien uur ging het mis in Indië. Een groep van vier
man was ontdekt en werd aangevallen. Egbert Beverdam stond op wacht en werd dodelijk
getroffen. Egbert is eerst begraven op een burger begraafplaats en is later overgebracht naar
het ereveld Pandoe bij Bandoeng. Na een tijd in Indië te zijn geweest kwamen de
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dienstplichtige militairen aan. Bij deze groep waren ook veel mannen uit Rijssen. Bij een van
de groepen was ook Gerrit Jan Poortman. Gerrit Jan was chauffeur bij een kapitein. Toen hij
deze kapitein naar het vliegveld moest brengen werden ze onderweg beschoten. Gerrit Jan
kreeg daarbij een hoofdschot en hij werd meteen overgevlogen naar Batavia. Maar bij
aankomst was hij al overleden. Gerrit Jan is op 12 april 1949 begraven op het ereveld Menteng
Poelu bij Batavia.
Marinus Waanders is van de Binnenlandse Strijdkrachten na de bevrijding overgegaan in
militaire dienst. Hij werd ingedeeld bij de mijnopruimingsdienst en hij werd gelegerd in
Brabant. Bij het opruimen en onschadelijk maken van mijnen is hij op 14 februari 1946
dodelijk verongelukt. Hij is in Rijssen begraven. Bron: Rijssen en de Rijssenaren in de Tweede
Wereldoorlog, Roelf Wolterink.
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Een gijzeling in Goor
In het boek: ‘De Pruus komt’ van Coen Hilbrink (in 1990 uitgegeven door Waanders in Zwolle)
staat de volgende passage over de oud-burgemeester Van der Sluis van Goor:
De overtuiging dat men door aan te blijven als burgemeester of wethouder veel kwaad kon
voorkomen, kon sterk zijn. Zo in het geval van Wiebe van der Sluis, vanaf 1926 burgemeester
van Goor. Van der Sluis was een van de weinige ‘rode’ burgemeesters die Nederland voor de
oorlog kende. In Overijssel was hij zelfs de enige. Voor de SDAP had hij van 1923 af zitting in
de Provinciale Staten van Overijssel en later ook in de Tweede Kamer. Als prominent partijlid
werd hij na de Duitse inval geacht de gedragslijn van die partij tijdens de bezetting zwaar mee
te laten wegen. Binnen de SDAP predikte men verzet, ook voor ‘rode’ burgemeesters. Van der
Sluis echter wilde aanblijven. Dat hadden secretaris-generaal Frederiks en Van Voorst hem
aangeraden en dat was naar zijn mening ook in het belang van de gemeente. Volgens de SDAP
echter faalde de burgemeester door deze beslissing. In november 1945 besliste de Ereraad van
de partij dat Van der Sluis de grens had overschreden ‘van datgene, waartoe een politiek
verantwoordelijk man ook in de allermoeilijkste omstandigheden mag gaan.’ Bedoeld werd het
optreden van de burgemeester in het najaar van 1942. Samen met enkele burgemeesters in
Gelderland en Overijssel had hij van de bezetter opdracht gekregen alle revolutionaire
ingezetenen te laten arresteren. Dit in verband met gepleegde sabotage aan spoorwegen. Van
der Sluis had daarop drie van de ongeveer twintig in zijn gemeente in aanmerking komende
personen laten arresteren. Van deze drie meende hij zeker te weten dat ze niets met de sabotage
te maken hadden gehad. De Duitsers hadden namelijk beloofd hen weer los te laten als zij
onschuldig waren. Na een verblijf van één tot drie weken in het concentratiekamp Amersfoort
werden de drie personen inderdaad weer vrijgelaten. Niettemin was de Ereraad van de SDAP
na de oorlog van mening dat de burgemeester niet had mogen vertrouwen op het woord van de
bezetter. Door onschuldigen te laten arresteren had de burgemeester volgens de Ereraad de
bovengenoemde grens overschreden.
De kwestie ligt bij veel mensen uit Goor nog duidelijk in het geheugen, en ook buiten Goor.
Dit wordt nog eens geaccentueerd door een recensie in NRC Handelsblad van 7 juli 1990 over
het bovengenoemde boek van Hilbrink, dat voor het grootste deel betrekking heeft op de
gesignaleerde daad van burgemeester Van der Sluis. Ook in het Jaarboek Overijssel 1990 is
er aandacht aan besteed. Inderdaad werd aanblijven als burgemeester in de oorlog met
nadruk geadviseerd door de Commissaris der Koningin in Overijssel, baron Van Voorst tot
Voorst en de minister, later secretaris-generaal van binnenlandse zaken, Frederiks. In mei
1938 waren aan alle Nederlandse burgemeesters de geheime ‘Aanwijzingen’ toegezonden met
de regels hoe te handelen bij een vijandelijke inval. Hoewel iedereen later begreep dat het
opstappen van de burgemeester de benoeming van een NSB-burgemeester betekende met alle
kwalijke gevolgen vandien, gaf het partijbestuur van de SDAP toch deze stringente
(klemmende) raad. De burgemeester van Goor bleef echter aan. De moeilijkheden groeiden en
in het jaar 1942 werden G.J. Kappert, J.T. Zwierink en J. Megelink op aanwijzing van Van
der Sluis gegijzeld.
De volledige uitspraak van de ereraad van de SDAP, gedateerd 17 november 1945:
De Ereraad der SDAP, gezien een klacht van het Partij-bestuur en één van p.g. (procureurgeneraal) J. Kuil te Kampen tegen p.g. W. v.d. Sluis, lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal,
gezien het schriftelijk verweer en gehoord de toelichting van p.g. V.d. Sluis en een aantal
getuigen; vaststellende dat p.g. V.d. S. in zijn kwaliteit van burgemeester van Goor toen in het
najaar van 1942 enkele burgemeesters in Gelderland en Overijssel van de bezettende macht
aanwijzingen hadden gekregen – in verband met gepleegde ‘sabotage’-daden – om de
‘revolutionaire ingezetenen’ te laten arresteren, de opvolging van deze aanwijzing niet heeft
geweigerd;

125

dat hij deze aanwijzing evenwel in dier voege heeft opgevolgd dat hij van de ongeveer 20 in zijn
gemeente in aanmerking komende personen er 3 heeft laten arresteren, van welke 3 hij zeker
meende te weten, dat zij niets met de sabotage te maken hadden gehad;
dat p.g. V.d. Sluis opdracht heeft gegeven, deze 3 personen te laten weten dat zij slechts
verhoord zouden worden en dat de Duitsers hadden beloofd hen weer los te laten als ze
onschuldig waren, doch dat deze mededeling hen tenslotte niet heeft bereikt;
dat deze 3 personen na een verblijf van resp. 3 en 1 week in het concentratiekamp Amersfoort
na verhoor weer zijn vrijgelaten;
dat de Ereraad niettemin van oordeel is, dat p.g. V.d. S. niet had mogen vertrouwen op het
woord van de Duitsers, dat onschuldigen aan de gepleegde sabotage na verhoor direct weer
zouden worden vrijgelaten, hoewel niet voorbij wordt gezien, dat in 1942 de spanning tussen
de Nederlanders en de bezettende macht nog niet zo sterk was als later;
dat de Ereraad niet oordeelt, in hoeverre p.g. V.d. S. als burgemeester heeft gefaald, welk
oordeel bij de Minister van Binnenlandse Zaken ligt na voorlichting door een daartoe ingestelde
commissie, dat de Ereraad slechts uitspraak doet over de vraag of hij als Nederlander en
Sociaal-Democraat is tekort geschoten, waarbij in aanmerking wordt genomen dat hij als
volksvertegenwoordiger een vooraanstaande positie innam en dientengevolge een bijzondere
verantwoordelijkheid droeg; geeft de volgende beslissing:
De Ereraad stelt vast dat p.g. V.d. S. in 1942 voor een ernstig gewetensconflict stond, in welke
situatie hij was mede komen te verkeren door niet als burgemeester heen te gaan, toen op 1
september 1942 de democratische bestuursvorm der gemeenten was afgeschaft. Niettemin
meent de Ereraad dat het laten arresteren van onschuldigen over de grens is van datgene,
waartoe een politiek verantwoordelijk man ook in de allermoeilijkste omstandigheden mag gaan
en dat het uitvoeren van de gegeven opdracht dus moet worden betreurd.
De Ereraad spreekt over deze daad van p.g. V.d. S. zijn afkeuring uit en besluit tot publicatie
van deze beslissing.
Was getekend: H.G. Scholten, A. de Roos, J.H. Scheps, J. Valkhof en B. van der Waerden.
Van der Sluis heeft zijn optreden verantwoord in een memorandum, gedateerd 25 september
1945:
De opdracht. In 1942 werd door de Sicherheits-Polizei een aantal burgemeesters van Twente
n.a.v. de sabotage op de spoorwegen bijeengeroepen. De burgemeesters kregen de opdracht
alle revolutionaire elementen in hun gemeente naar het politie-bureau te laten brengen om over
de sabotage te worden gehoord. Degenen die bij het verhoor zouden blijken niets met de
sabotage te maken te hebben, zouden onmiddellijk naar huis terug worden gestuurd. Het was
er de Duitsers alleen om te doen een spoor te vinden dat zij onder de revolutionairen meenden
te zullen ontdekken. Het minimum aantal, dat gestuurd moest worden bedroeg 3; als er niet
zoveel revolutionairen waren, moesten er S.D.A.P.-ers genomen worden. Als de burgemeesters
niet aan de opdracht zouden voldoen, zouden de Duitsers het zelf doen en bovendien zouden
ze in dat geval gijzelaars nemen. Zo luidde de opdracht.
Wat ik gedaan heb. Ik heb 3 revolutionairen (van de ongeveer 20) naar het politie-bureau laten
brengen. Ik heb er 3 genomen, waarvan ik de volstrekte zekerheid had, dat ze niets met de
sabotage te maken hadden. Wanneer die verhoord werden, zou het onderzoek onmiddellijk op
een dood spoor worden gebracht en zou de hele opzet van de Duitsers (een spoor vinden)
verijdeld zijn. Deze 3 mensen zijn verhoord en daarna onmiddellijk vrijgelaten. Daarna was de
zaak afgelopen, ik heb er nooit meer iets van gehoord. Het was, gezien de grootscheepse opzet,
een storm in een glas water. Natuurlijk waren er aan de door mij gevolgde taktiek bezwaren
verbonden. Ik kom daarop terug.
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Als ik geweigerd had. Uiteraard was de eerste gedachte, die bij mij bovenkwam, toen ik
bovenbedoelde opdracht ontving, om te weigeren. Maar ik had mij ook rekenschap te geven van
de gevolgen, die aan een weigering zouden vastzitten. Het was met weggaan alleen niet goed.
De gevolgen zouden de volgende zijn:
Alle revolutionairen uit de gemeente zouden, voor zover ze te vinden zouden zijn, door de
Duitsers naar het politie-bureau worden gebracht en worden verhoord. Er zouden dus
ongeveer 20 inwoners zijn, die de narigheden zouden meemaken.
De kans op het vinden van een spoor (en dat, ik herhaal het,
was het doel van de opgezette
actie) werd daardoor vergroot om twee redenen. In de eerste plaats omdat in het algemeen de
kans om een spoor te vinden bij 20 verhoren groter is dan bij. In de tweede plaats omdat er
onder de revolutionairen in mijn gemeente niet alleen goedmoedige mensen zijn, die met de
sabotage niets te maken hadden en niets te maken konden hebben (en van hen nam ik er drie),
maar ook anderen, waarvan ik helemaal niet zeker kon zijn, dat zij buiten alles stonden. Het
kwam mij voor, dat dit, bekeken uit een oogpunt van algemeen belang, een factor van de
grootste betekenis was.
Er zouden een aantal gijzelaars worden genomen. Het is zonder meer duidelijk, dat men niet te
licht moet denken over het onheil dat op deze wijze over de gemeente zou komen. Het spreekt
dat de burgemeester, die de natuurlijke beschermer is van zijn gemeentenaren, een dergelijk
gevolg van zijn eventuele weigering niet zo maar kan negeren. De gemeente zou een N.S.B.burgemeester krijgen met al de rampzalige gevolgen die we in andere gemeenten zo ruimschoots
te zien hebben gekregen. Met deze gevolgen van de weigering had ik rekening te houden. Gezien
deze gevolgen heb ik mij afgevraagd of het verantwoord was door eenvoudig te weigeren en
weg te gaan. Mocht ik zeggen: Laat ze maar worden verhoord, al die revolutionairen, als ik er
maar buiten blijf. Laat er maar iets uitlekken, als ik maar de handen in onschuld was. Laat ze
maar gijzelaars nemen, als ik maar veilig ergens anders zit. Laat de gemeente maar met een
N.S.B.- burgemeester gezegend worden, als ik maar weg ben. Mocht ik inderdaad zo redeneren?
Als mijn gemeentenaren van een dergelijke redenering kennis zouden genomen hebben, zouden
ze me nooit meer aangezien hebben. Geplaatst voor de keuze, weigeren of saboteren, heb ik het
laatste gekozen. En ik meende, en ik meen dat nog, dat ik daarmee en mijn gemeente en het
algemeen belang een dienst heb bewezen.
Andere maatregelen? Had ik andere kunnen nemen? Natuurlijk heb ik dat overwogen, maar ik
kon ze niet vinden. Ik kon niet zeggen dat er in mijn gemeente geen revolutionairen waren. De
N.S.B.-ers zouden het wel anders hebben verteld. En bovendien baatte dat niet, omdat er
S.D.A.P.-ers genomen moesten worden, als er geen revolutionairen waren. Evenmin kon ik de
laatste vooraf waarschuwen, zoals ik dat later bij arrestaties zo menigmaal heb gedaan, omdat
ik dan ook de S.D.A.P.-ers had moeten waarschuwen en daar was geen beginnen aan, dat
waren er meer dan 200.
Twee gewetensconflicten. Ik had dus de keus of zelf enkele mannen naar het politie-bureau
laten brengen of weigeren. Een andere keus was er niet. De eerste keus schiep een
gewetensconflict. Mijn gevoel zei: Blijf van die mensen af. De tweede keus schiep eveneens een
gewetensconflict. Mijn geweten zei: Laat door uw weglopen geen gijzelaars nemen en laat er
niet iets uitlekken, doordat gij de benen neemt. Twee gewetensconflicten waartussen ik kiezen
moest. Daar was geen ontkomen aan. Ik heb tenslotte het eerste gekozen. Een ander had
misschien het tweede gekozen. Maar hij moet niet menen dat hij daarmee blijk gaf op een hoger
standpunt te staan. Dat zou een eigengereidheid zijn, die de na-oorlogse jaren maar al te
dikwijls ontsiert.
Bezwaren. Het spreekt vanzelf dat er bezwaren waren aan de door mij gevolgde taktiek. In de
eerste plaats liepen de 3 mensen, die door mij naar het politie-bureau werden gebracht, risico.
Dat risico, dat ze bij weigering mijnerzijds ook zouden hebben gelopen en waarschijnlijk in veel
sterkere mate, was niet groot, omdat ik de zekerheid had, dat ze met de sabotage niets hadden
te maken en de Duitsers aan hen dus niets hadden. Op het ogenblik dat ze werden voorgeleid,
meende ik dat het risico vrijwel nihil was, omdat majoor Thomson van de Sicherheits-Polizei met
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nadruk had gezegd, dat degenen die niets te maken hadden met de sabotage, onmiddellijk na
het verhoor zouden worden vrijgelaten. Wanneer men zich erover verwondert dat ik waarde heb
toegekend aan de toezeggingen van een Duitser, dan moge ik opmerken, dat de geschiedenis
zich afspeelde in 1942, toen de Duitsers zich nog enigermate beijverden om hun fatsoen te
houden. In 1944 en 1945 was dat anders. Toen was een Duitse toezegging waardeloos
geworden. Maar in 1942 was dat nog niet het geval.Het tweede bezwaar aan mijn taktiek
verbonden, betreft mijzelf. Ik was mij ervan bewust, dat ik mij bloot stelde aan de beschuldiging
dat ik de Duitsers behulpzaam was. Was dat waar? Naar de norm natuurlijk wel, maar was ik
de Duitsers werkelijk behulpzaam? De hele opzet van de Duitsers was, ik herhaal dit nogmaals,
om een spoor te vinden van de sabotage, om aanknopingspunten te krijgen voor een verder
onderzoek. En door 3 mensen te sturen, waarvan ik met zekerheid wist, dat ze niets met de
sabotage te maken hadden, werd die opzet volkomen verijdeld. Kan men dat de Duitsers
behulpzaam zijn noemen? Gezien de voordelen aan mijn beleid verbonden, meende ik het risico
van de beschuldiging, dat ik de Duitsers behulpzaam zou zijn, te moeten nemen. Wie zich stelt
op het standpunt van het algemeen belang, zal, dunkt mij, hiervoor de ogen niet mogen sluiten.
Oordeel in 1942. Hoe dachten in 1942 de mensen in mijn gemeente over mijn beleid? Ik heb de
volgende morgen direkt een vergadering belegd van het college van B. en W. Ik heb uitvoerig
meegedeeld wat er gebeurd was en ik heb gezegd dat ik besloten had als burgemeester weg te
gaan. ‘Dit is nu gebeurd’, zei ik, ‘ik heb gemeend de onaangenaamheden te moeten aanvaarden,
maar men mag niet begeren, dat ik mij voor een tweede maal aan zo iets blootstel.’ Ik heb in die
vergadering geen woord van afkeuring gehoord, integendeel. Men vond dat de door mij gekozen
oplossing onder die omstandigheden de beste was. En men verzocht mij dringend om te blijven
en de gemeente niet aan een N.S.B.-burgemeester over te leveren. Des namiddags riep ik een
vergadering bijeen van de voorzitters van de raadsfrakties. Ook daar werd mijn besluit
goedgekeurd. En hoewel men zich kon voorstellen dat ik de zaak beu was werd mij dringend
gevraagd om niet te gaan. Aan dat verzoek heb ik na lange twijfel voldaan. Daar heb ik later
spijt van gehad want het zou tot 1944 duren, voordat ik met goed fatsoen kon wegkomen. Wel
deden er zich van 1942-1944 moeilijkheden voor, maar ze waren niet van zodanig gewicht dat
ik de burgerij, in wier midden ik 20 jaar geleefd heb, in de steek kon laten. Dat zou men niet
goedgevonden hebben.
Heb ik gefaald? Er zullen ongetwijfeld medeburgers zijn, die eerlijk menen, dat ik in 1942
gefaald heb en die in volle oprechtheid zouden zijn weggegaan, wanneer ze voor dezelfde
moeilijkheden zouden zijn geplaatst. Maar als het inderdaad zo zou zijn dat ik toen gefaald heb,
is het dan redelijk om dit ene punt los te beschouwen van alles, wat er in de 4 moeilijke
oorlogsjaren heeft plaats gevonden en mij alleen naar dit ene feit te beoordelen. Wanneer men
een eerlijk en rechtvaardig oordeel wil uitspreken, is het dan niet nodig het hele beleid onder
ogen te zien? Het is toch denkbaar dat iemand op een bepaald ogenblik tekort geschoten is,
maar dat dit allerminst maatgevend is voor het hele beleid. Ik zou trouwens gaarne de man
zien, die 4 jaar burgemeester is geweest onder Duitse bezetting en die nimmer gefaald heeft.
Wanneer de innerlijke gesteldheid niet deugt, dan is falen regel, wanneer de innerlijke
gesteldheid goed is, dan is falen uitzondering. En moet dan die uitzondering zo zwaar wegen
dat men de hele man eenvoudig op zijde schuift. Ik kan de redelijkheid van een dergelijk
standpunt niet inzien.
Wat deed ik verder? In de eerste 4 oorlogsjaren dat ik burgemeester was, was mijn beleid er
steeds op gericht om de inwoners van de gemeente de moeilijkheden die de bezetting meebracht,
zo licht mogelijk te maken en de vijand, zo veel als mogelijk was, afbreuk te doen en tegen te
werken. Ter kenschetsing geef ik van dit laatste een paar voorbeelden:
Herhaaldelijk kreeg ik orders om mensen te arresteren, die zich hadden onttrokken aan de
arbeidsdienst of aan de arbeidsinzet. Ik gaf die orders steeds getrouw door aan de politie, nadat
ik de betrokken mensen gewaarschuwd had. Een en ander heeft tot gevolg gehad dat er in mijn
gemeente nooit iemand op mijn last gearresteerd is. Natuurlijk kon dat niet gebeuren zonder
risico mijnerzijds.
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De Duitsers vorderden al het koper van het bovengrondse electriciteitsnet, ze hadden aan koper
een schreeuwende behoefte. Het ging om 60.000 kg. Het beleid is zo geweest dat de Duitsers
in totaal 500 kg. hebben gekregen. De rest (59.500 kg.) is op dit ogenblik nog in de gemeente
aanwezig.
Ik kreeg de opdracht om een lijst te maken van de jonge meisjes – rijkeluis meisjes – die thuis
zonder bezwaar konden worden gemist en die men wou inzetten voor Duitse doeleinden. Ik heb
de lijst nimmer gestuurd. Mijn optreden in de oorlogsjaren is één doorlopende sabotage geweest.
In den beginnen was dit niet gemakkelijk want het is een methode, die een fatsoenlijk mens
niet ligt. Het is verwonderlijk dat de bedrevenheid in het saboteren van Duitse maatregelen zo
spoedig wende. Ik zou uiteraard van die sabotage nog tientallen voorbeelden kunnen geven,
grotere en kleinere.
Mijn vertrek. In september 1944 trokken de Duitse legers, die in Frankrijk verslagen waren, in
wanordelijke toestand terug en nestelden zich o.a. in Twente. Ook mijn gemeente werd
overstroomd en de Duitsers waren veeleisend. Toen kon ik weinig meer doen voor de burgerij
en toen ben ik gegaan. Dit was op 3 oktober 1944. Ik vermeld die datum, omdat in het algemeen
de mensen, die in september 1944 weggegaan zijn, in kwade reuk staan. Toen, zegt men, was
het nog een kwestie van een paar weken en dan was de oorlog uit. Door gedurende een paar
weken onder te duiken, wilde men het zondige verleden uitwissen. Toen ik ging op 3 oktober,
was de strijd bij Arnhem reeds verloren en het was op dat ogenblik met geen mogelijkheid te
voorzien, wanneer het einde zou komen. Het duurde inderdaad ook nog langer dan een half
jaar. Toen ben ik ondergedoken. Ik heb ervaring van het leven als burgemeester onder Duitse
overheersing en ik heb ervaring als onderduiker. Ik kan naar waarheid getuigen dat het leven
als onderduiker, ondanks al zijn bezwaren, heel wat behaaglijker is dan het leven van een
burgemeester onder Duitse bezetting. Ik heb meer dan eens spijt gehad dat ik, de zaak bekeken
uit een persoonlijk oogpunt, niet eerder gegaan ben.
Conclusies.
- Mijn beleid in 1942 was juist.
- Mocht men mijn beleid in 1942 niet kunnen goedkeuren dan is
het toch niet juist mijn gehele beleid naar dat ene feit te
beoordelen en te veroordelen.
Op 14 november 1945 besloot het bestuur van de SDAP van de afdeling Goor een schrijven
naar de Ereraad te sturen, waarin ze zich schaart achter het standpunt van Van der Sluis.
Op 14 november werd tijdens en ledenvergadering een motie aangenomen en naar de Ereraad
gestuurd met als inhoud:
De afdeling Goor, gehoord de uiteenzetting van p.g. V.d. Sluis en de daarop volgende discussie,
keurt het beleid van p.g. V.d. Sluis in de gehele bezettingstijd en in het bijzonder zijn houding
inzake de kwestie van de arrestatie van de drie Gorenaren in 1942, goed.
Sloot schreef vijftig jaar later in een artikel:
Mijns inziens schuilt de waarde van dit artikel in de apologie (verweerschrift) van burgemeester
Van der Sluis. Deze mag niet verloren gaan. Stellig zal ze niet iedereen overtuigen, zoals we
zagen in de uitspraak van de Ereraad. In verzetskringen wordt de daad nog altijd veroordeeld.
Ook in de familiekring van de drie gegijzelden is de daad nog altijd levend. Betsie Kappert,
dochter van G.J. Kappert kan zich nog heel goed de beruchte nacht in het jaar 1942
herinneren. Ze was toen een meisje van acht jaar. Het gezin werd omstreeks twaalf uur in de
nacht ruw gewekt in de woning aan de Kerkstraat. Vader Kappert, toen ongeveer veertig jaar
oud, werd naar Almelo gebracht en later naar het beruchte kamp Amersfoort. Het huis werd
door de Nederlandse politie verzegeld en pas na negen dagen weer vrijgegeven. Vader was
nooit politiek actief geweest, nooit lid van de SDAP of OSP. Wel heeft de burgemeester later
Kappert laten komen en hem uitgelegd waarom hij gearresteerd was. Nooit kwam vader in het
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gezin hierop terug. Dini Zwierink, dochter van de gegijzelde J.T. Zwierink vertelde in het jaar
1989 aan Sloot ongeveer hetzelfde verhaal. Het gezin woonde toen aan de Iependijk. Vader
was monteur, later chef-machinist bij de Twentse Stoomblekerij. Dini was toen elf jaar. Ze
herinnert zich dat tijdens vaders verblijf in Amersfoort de bekende verzetsman J.H. Scheps
haar moeder bezocht en financiële hulp aanbood; die hulp werd geweigerd. Ze vertelt dat
moeder destijds niet heeft geweten dat de burgemeester opdracht had gegeven om haar vader
te gijzelen. Ze dacht dat de Duitsers hiervoor verantwoordelijk waren. Vader kwam sterk
vermagerd terug en stierf in het jaar 1971. Moeder bleef de rest van haar leven rancuneus,
vooral omdat nooit een verklarende verontschuldiging werd gegeven. Bij de twee dochters van
J. Megelink, de derde gegijzelde was dat gevoel even sterk. Ze wilden Sloot, die de kinderen
van de gegijzelden opzocht niet ontvangen. Ook moeder Zwierink weigerde hem te ontvangen.
Daarom is alleen bekend dat J. Megeling kort na zijn terugkomst uit Amersfoort lid werd van
de NSB. Om moeilijkheden met zijn collega’s te voorkomen werd hij als gemeentearbeider
geplaatst bij de vuilnisverwerking. Na een halve eeuw zijn de littekens in de familie niet meer
zo schrijnend. De direct betrokkenen zijn inmiddels overleden en voor de tweede generatie is
het geen angstige droom meer.
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Het verzet
Het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog was niet altijd zinvol. Sabotage,
liquidaties en stakingen hadden zelden het gewenste effect. Bovendien lokten ze represailles
uit, die onschuldige burgers het leven kostten. Verzetsgroepen kregen tijdens de bezetting
kritiek van de bevolking, maar die werd na de bevrijding onder het tapijt geveegd.
Het verzet tegen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog imponeert en inspireert
velen. Vaak wordt gewezen op de morele betekenis van verzet. Opstaan tegen onderdrukking
en vervolging zou een heilige plicht zijn voor ieder mens. Wie daaraan met gevaar voor eigen
leven gehoor gaf, stelde een daad van universele betekenis. In dat licht leek het praktische
resultaat van ondergeschikt belang.
Daarnaast wordt geredeneerd dat verzetsdaden een heilzaam psychologisch effect hadden op
de Nederlandse bevolking. Men hoefde niet werkeloos toe te kijken, maar er waren mensen
die iets ondernamen. Alleen al het zien van een Oranjegezinde muurkreet of het dragen van
een witte anjer op de verjaardag van prins Bernhard stak de mensen een hart onder de riem
en
versterkte
hun
weerbaarheid
tegen
nationaal-socialistische
indoctrinatie.
Maar de ‘zin’ van verzetsdaden kan ook worden afgemeten aan hun feitelijke resultaten.
Bereikten verzetsgroepen met hun acties de gestelde concrete doelen: mensenlevens redden,
het bezettingsregime verlichten of de vijandelijke oorlogvoering saboteren? Zo bezien is het
beeld veel minder rooskleurig.
In 2004 publiceerden Marnix Croes en Peter Tammes een studie over de Jodenvervolging in
Overijssel, waarin ze statistisch probeerden te verklaren waarom uit sommige gemeenten meer
mensen zijn weggevoerd dan uit andere. De onderzoekers ontdekten onder meer een negatief
verband tussen het aantal verzetsdeelnemers en de overlevingskansen van Joden. ‘Het lijkt
voorstelbaar dat de verzetsnetwerken de aandacht trokken van de Duitse politie die deze
bestreed en dat als gevolg hiervan ondergedoken Joden werden gearresteerd,’ zo schrijven
Croes en Tammes.
Het omgekeerde was ook mogelijk: naarmate de vervolging van Joden heviger was, kwamen
meer mensen in verzet. Dat was het geval in Enschede, waar al vroeg tijdens de bezetting – in
september 1941 – een grote razzia plaatsvond. Daardoor kwam de georganiseerde hulp aan
Joodse onderduikers hier sneller op gang dan in andere gemeenten, en overleefde een relatief
groot aantal Enschedese Joden de oorlog. Marjolein J. Schenkel, die hier in 2003 een boek
over schreef, noemt dit de ‘Twentse paradox’.
De statistiek kan de vraag naar de zin van het verzet dus niet beantwoorden. Beter is het elke
verzetsactie op eigen merites te beoordelen. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen
verschillende vormen van verzet.
Het is duidelijk dat hulp verlenen aan onderduikers een direct positief resultaat opleverde:
iedere Jood, illegaal of gecrashte piloot die op die manier kon worden gered, was er één.
Hetzelfde gold voor aanverwante activiteiten, zoals persoonsbewijzen vervalsen en
distributiekantoren overvallen.
De effectiviteit van andere verzetsdaden, zoals illegale bladen drukken en verspreiden, was
minder meetbaar. En er waren drie categorieën verzetsdaden waarvan het effect niet alleen
vaak twijfelachtig was, maar zelfs averechts kon zijn. Dat waren sabotageacties, liquidaties
en stakingen.
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Sabotage bleef in de eerste bezettingsjaren beperkt tot incidenten. Soms sneden
verzetsstrijders telefoonkabels door of vernielden ze spoorrails, maar de hinder die ze hiermee
veroorzaakten was snel verholpen. De NS-directie sprak dan ook van ‘sabotagegevallen welke
alle een dilettantisch karakter droegen’.
Toch waren zulke lichte vormen van sabotage gevaarlijk – voor de plegers, maar ook voor
onschuldige burgers. De bovengenoemde razzia in Enschede voerden de Duitsers uit als
vergelding voor het feit dat in de regio herhaaldelijk telefoonkabels waren doorgeknipt. Er
werden honderdvijf Joden opgepakt en weggevoerd naar concentratiekamp Mauthausen.
Om verzet te ontmoedigen interneerden de Duitsers in de zomer van 1942 meer dan
veertienhonderd politici en notabelen in het rooms-katholieke seminarie Beekvliet in NoordBrabant. De hoogste Duitse militair in Nederland, luchtmachtgeneraal Friedrich Christiansen,
verklaarde dat deze gijzelaars met hun leven zouden betalen voor daden van het verzet.
Naarmate de bevrijding in zicht kwam, nam het aantal sabotageacties toe. De Nederlandse
regering in Londen probeerde structuur en coördinatie in het verzet aan te brengen door in
september 1944 de belangrijkste organisaties te bundelen in de zogenoemde Binnenlandse
Strijdkrachten (BS). Zij moesten de geallieerde opmars verlichten door het Duitse leger achter
de linies zo veel mogelijk last te bezorgen.
In de praktijk zijn de BS amper aan vechten toegekomen. De politieke verschillen binnen het
verzet bleken vaak onoverbrugbaar. Veel commandanten hadden het drukker met ruziemaken
en eigen legertjes vormen dan met de werkelijke strijd. Dat had deels te maken met een
nijpend tekort aan wapens, deels met een gebrek aan ervaring. De weinige guerrilla-acties die
zijn uitgevoerd, maakten een amateuristische indruk. Zij droegen nauwelijks bij aan de
geallieerde oorlogsinspanning, maar brachten wel onschuldige omstanders in gevaar.
Een van de bekendste gewapende acties, uitgevoerd door communistische BS’ers, betrof de
overval op een Duitse militaire auto in de bossen rond Putten op 30 september 1944. Er ging
van alles mis, waardoor de inzittenden de kans kregen terug te schieten en te ontsnappen.
Vervolgens werd de auto, tegen de voorschriften in, op de plaats van de hinderlaag
achtergelaten.
De bezetter nam wraak op de bevolking van Putten. Op 1 en 2 oktober 1944 werden
zeshonderdeenenzestig mannen opgepakt en naar concentratiekampen gebracht;
vijfhonderdtweeentwintig haalden de bevrijding niet. Hetzelfde gold voor de twintig
kampgevangenen die de kogel kregen na een aanslag op een seinhuisje bij station Amersfoort
op 3 februari 1945. En voor de tweehonderddrieenzestig gevangenen die hetzelfde lot
ondergingen na een aanslag op 6 maart 1945 bij de Veluwse uitspanning De Woeste Hoeve op
een Duitse auto. De overvallers wisten niet dat deze SS-chef Hanns Albin Rauter vervoerde.
De bloedige represailles, gekoppeld aan het geringe effect van de acties, brachten de BS in
verlegenheid. Het hoogste overlegorgaan van het Nederlandse verzet kwam bijeen om zich te
beraden over de vraag of het verantwoord was op de ingeslagen weg door te gaan. De
aanwezigen kwamen niet tot een eensluidend antwoord. Wel vonden na deze tragedies
nauwelijks nog guerrilla-acties plaats.
Het verzet in Nederland was ook verdeeld over de zin van andersoortige acties: liquidaties. Net
als sabotage leidden deze vaak tot wraakacties van de Duitse bezetter tegen weerloze burgers.
Verzetsgroepen kenden de risico’s, maar gingen er lang niet altijd verantwoord mee om. Soms
was een persoon zo gevaarlijk – voor de verzetsstrijders zelf of voor degenen aan wie zij
onderduikadressen verschaften – dat liquidatie de enige oplossing was. Er waren echter ook
groepen en individuen die onbesuisd mensen doodschoten en daarmee anderen in gevaar
brachten.
Net als sabotage kwam ook liquidatie door het verzet pas vanaf het midden van de
bezettingsperiode op grote schaal voor. Op 5 februari 1943 pleegden leden van de
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communistische verzetsgroep CS-6 een geslaagde aanslag op het leven van generaal Hendrik
Seyffardt, de nominaal commandant van het Nederlandse vrijwilligerslegioen dat met de
Duitsers vocht tegen de Sovjet-Unie.
De illegale krant Trouw keurde de aanslag af en sprak van ‘politieke moord’. Volgens de
redactie was de liquidatie van Seyffardt een ‘onwettig strafgericht’. Het berechten van
landverraders moest men overlaten aan de naoorlogse overheid. Dat was ook de opvatting van
de regering in Londen. Die verklaarde op 13 februari via Radio Oranje: ‘Landverraders worden
berecht na de oorlog, op voet van een bijzondere rechtspraak naar de wet.’ Eigen rechter
spelen was uit den boze.
De mannen en vrouwen van CS-6 trokken zich hier niets van aan, en in de volgende maanden
liquideerden zij meerdere hoge NSB’ers. De Duitsers reageerden met contraterreur. Rauter gaf
Nederlandse SS’ers en leden van de Sicherheitsdienst opdracht om voor elke door het verzet
omgebrachte nationaal-socialist ten minste drie politiek tegenstanders te doden. Dit gebeurde
in het geheim, meestal ’s nachts.
Deze zogenoemde Silbertanne-acties zaaiden paniek in gemeenten waar een aanslag had
plaatsgevonden. Al even afschrikwekkend was de Duitse praktijk om burgers die zich toevallig
rond de plek van een aanslag ophielden standrechtelijk te executeren. De lijken moesten tot
zonsondergang op straat blijven liggen.
De bevolking had dan ook weinig sympathie voor dit soort liquidaties, hoezeer zij ook vond
dat de ‘foute’ Nederlanders hun verdiende loon kregen. Een rapport van de NSB vatte de
mening van de gemiddelde Nederlander samen: ‘Waarom zouden we nu enkele NSB’ers
vermoorden en ons alle mogelijke moeilijkheden op de hals halen, als we ze over enkele
maanden allen tegelijk kunnen uitroeien!’
Dat vond ook premier Piet Gerbrandy. In juni 1944 vaardigde hij via de radio een moratorium
uit op liquidaties. ‘Gij zult geen daden van gewelddadig openlijk verzet plegen. Het zou den
wreeden vijand slechts gelegenheid bieden represailles te nemen, veel en veel bloediger dan
ooit te voren.’
Toch gingen aanslagen op personen door tot en met de bevrijding – en zelfs daarna. Zo werd
de liquidatie van een dienstplichtige Duitse soldaat op 6 januari 1945 in Limmen door de
bezetter vergolden met de executie van tien gevangenen. Twee weken later ontsnapte Dokkum
ternauwernood aan een lot als dat van Putten. Na de liquidatie van een SS’er wilde de chef
van de Sicherheitsdienst het Friese stadje van de kaart vegen. Uiteindelijk nam hij er genoegen
mee twintig mannen op de openbare weg te fusilleren.
Zo zijn honderden onschuldige Nederlanders indirect het slachtoffer geworden van liquidaties.
Daarnaast werden door sommige verzetsgroepen aanslagen uitgevoerd op onschuldige of
ongevaarlijke burgers, bij vergissing of omdat er dubieuze motieven zoals persoonlijk gewin in
het spel waren.
De acties die Willem Kicken, alias de Schrik van Vaals, uitvoerde in Den Haag leken
bijvoorbeeld meer op roofovervallen dan op nobele verzetsdaden. Kicken en zijn adjudant
Mullenders drongen ‘foute’ huizen binnen om geld en goederen te stellen. Wie zich verzette
werd gedood. Op 20 oktober 2004 overviel Kicken een postkantoor, waarbij hij een papier
toonde met de tekst ‘In naam van de Koningin eis ik 30.000 gulden’.
Soms werden personen gedood die ten onrechte als vijanden werden aangemerkt, terwijl ze
ongevaarlijk of zelfs ‘goed’ waren. Op 6 februari 1945 werd in Muntendam een man
geliquideerd die hand- en spandiensten verleende aan een verzetsgroep die onderdeel was van
de zogenoemde Landelijke Knokploegen. Het slachtoffer had zijn motorfiets uitgeleend aan
een van de verzetsstrijders, die het voertuig vervolgens verpatste en het geld in eigen zak stak.
Toen de eigenaar dreigde naar de politie te gaan, besloot de knokploeg hem te doden. Bij de
liquidatie raakte ook een onderduiker in het huis van het slachtoffer zwaar gewond.
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In Vleuten liquideerden onbekenden op 10 oktober 1944 een NSB’er die goede contacten
onderhield met lokale verzetslieden en deze waarschuwde voor razzia’s. En op 5 april 1945
werd in Koog aan de Zaan een verzetsman door eigen mensen omgebracht, omdat
ongefundeerde geruchten hem aanwezen als verrader. De daders werden na de oorlog
veroordeeld.
Volgens de recente studie Recht op wraak. Liquidaties in Nederland 1940-1945 van Jack
Kooistra en Albert Oosthoek hebben verzetslieden in totaal minstens vijfhonderd geslaagde
liquidaties gepleegd. Eenvijfde daarvan viel in de categorie ‘bedrijfsongevallen, dubieuze
aanslagen en misverstanden’. Zo werden boven op de indirecte slachtoffers nog eens honderd
onschuldige mensenlevens verspild.
In de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog hebben drie grote bedrijfsstakingen een
prominente plaats. Dat is niet verwonderlijk. Stakingen waren immers een vorm van verzet
waaraan bredere lagen van de bevolking deelnamen dan alleen de naar schatting
vijfenveertigduizend Nederlandse verzetslieden. Meer dan aanslagen, de illegale pers of de
hulp aan onderduikers lijken stakingen te getuigen van een min of meer algemene verzetsgeest
die heel Nederland tot eer zou strekken.
Met name gaat dat op voor de Februaristaking van 1941, die uniek was in Europa. Toen de
Duitsers in Amsterdam vierhonderdvijfentwintig Joden oppakten en communisten opriepen
tot een proteststaking, legden op 25 februari veel arbeiders het werk neer. De Duitsers
drukten het protest hardhandig de kop in. Negen mensen kwamen op straat om, drie stakers
en vijftien gevangen verzetslieden werden geëxecuteerd. De vierhonderdvijfentwintig
gearresteerde Joden werden versneld naar Mauthausen gestuurd, waar de meesten al snel
bezweken.
Als uiting van solidariteit met de vervolgde Joden was de Februaristaking hartverwarmend,
maar praktisch nut had deze dus niet. Volgens historicus en oud-directeur van het
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Hans Blom heeft de Februaristaking
er zelfs indirect toe bijgedragen dat de Jodenvervolging in Nederland voor de Duitsers verder
gesmeerd verliep. De Amsterdammers, de Joodse voorop, hadden geleerd dat verzet plegen
contraproductief was. Omgekeerd besefte de bezetter nu dat openlijk geweld tegen de Joden
risico’s met zich meebracht voor de openbare orde. ‘Het vervolgingsproces voltrok zich verder
vooral sluipenderwijze en bureaucratisch zo veel mogelijk buiten het zicht,’ schreef Blom. ‘Dat
was wel zo effectief.’
Een tweede grote staking brak uit op 29 april 1943. Met name in het noorden, oosten en
zuiden van het land legden duizenden het werk neer uit protest tegen het feit dat de Duitsers
oud-militairen van het Nederlandse leger opnieuw in krijgsgevangenschap wegvoerden. De
stakers verwachtten hulp van de geallieerden, maar die bleef uit. Toen Radio Oranje de
bevolking opriep tot kalmte, verliep de staking. Het afvoeren van de soldaten werd er niet mee
verhinderd,
en
als
represaille
liet
Rauter
tachtig
mensen
fusilleren.
‘Onbezonnen heldhaftigheid,’ oordeelde de hoofdredacteur van het illegale Vrij Nederland,
Henk van Randwijk. Weliswaar hadden de April-Meistakingen een ‘onuitwisbare betekenis als
uiting van verontwaardiging, van woede, gekwetst eergevoel en als zodanig van de
levenskracht van ons volk’, maar ‘als stoot tegen de vijand, als verijdeling van ’s vijands
oogmerken waren ze een mislukking’.
Ronduit contraproductief was de laatste van de drie grote stakingen in Nederland: de
Spoorwegstaking. In tegenstelling tot de andere twee was deze staking op 17 september 1944
uitgeroepen door de regering in Londen. Doel was het Duitse leger vleugellam te maken en zo
de geallieerde aanval over de grote rivieren te ondersteunen. Die aanval mislukte, maar de
staking ging door. De Duitsers ondervonden er slechts een week lang hinder van. Met
personeel van de Reichsbahn kregen ze de militaire transporten al snel weer aan het rollen.
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Wat echter stil bleef staan waren de treinen met voedsel en brandstof voor de Nederlandse
bevolking. Daarmee was de Spoorwegstaking een van de oorzaken van de Hongerwinter.
Vragen stellen naar de zin van verzet was na de Tweede Wereldoorlog lang taboe. Verzetsdaden
tegen de Duitse bezetter golden per definitie als heldhaftig en zinvol. Tot de jaren zestig droeg
de herinneringscultuur een nationalistisch stempel en concentreerde zij zich op de vermeende
weerbaarheid en vrijheidszin van het Nederlandse volk.
Daarbij speelde een rol dat de herinnering aan de oorlog vooral levend werd gehouden door
het voormalige verzet zelf. Comités van oud-verzetsstrijders waren verdeeld langs politieke
lijnen, waarbij vooral de communisten een aparte groep vormden. Meer dan andere richtingen
waren zij betrokken geweest bij sabotage, liquidaties en stakingen.
Over sommige – ongelukkige acties – zwegen de communisten na de oorlog liever. Zo weigerden
zij verantwoording af te leggen voor de desastreus verlopen actie bij Putten. Toen het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) onderzoeker Wildschut in 1947 naar het
Veluwse dorp stuurde, stuitte deze bij de bevolking op boosheid richting het verzet. In zijn
eindrapport schreef Wildschut: ‘Men concludeert derhalve: “De schuld van de ramp, die
Putten getroffen heeft, berust bij de illegalen. Deze laatsten hadden zich moeten melden, dan
was er niets gebeurd.”’ De betrokken oud-verzetsstrijders zwegen als het graf over de mislukte
overval, ‘daar het leven te Putten voor hen anders ondragelijk zou zijn, zo niet onmogelijk’.
Wel claimde de Communistische Partij van Nederland (CPN) op luide toon de Februaristaking
te hebben georganiseerd, en buitte deze claim electoraal uit. Tijdens de jaarlijkse
communistische herdenking op het Jonas Daniël Meijerplein werd enkel gerept van de
stakende ‘proletariërs’ en niet van de Joodse slachtoffers van de razzia’s. Dit leidde al in 1949
tot kritiek van de zionist Jo Melkman, die er in het Nieuw Israëlitisch Weekblad op wees dat
de Februaristaking niet één Jood van de ondergang had gered. Bovendien hadden de
Amsterdamse Joden daarna weinig hulp en bescherming gekregen van hun stadsgenoten.
In zijn onderzoek voor het RIOD naar de Februaristaking uit 1956 erkende Ben Sijes dat deze
eenmalig was en geen tastbare resultaten had opgeleverd. Moreel zou de staking echter van
grote betekenis zijn geweest. Die conclusie hield Loe de Jong overeind in deel 4 van Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog uit 1972. Toen in 2001 de
Februaristaking voor de zestigste maal zou worden herdacht, riep historica Henriëtte Boas
echter op om te stoppen met de herdenkingen. In Trouw noemde zij de staking ‘mislukt’. Haar
oproep vond geen weerklank.
De discussie over de praktische betekenis van het verzet tijdens de Duitse bezetting in
Nederland is nog altijd niet goed van de grond gekomen. Hans Blom heeft in verscheidene
publicaties en lezingen een voorzet gegeven, en ook recente deelstudies over specifieke
verzetsacties raken aan de kwestie, maar het probleem is nog niet in zijn totaliteit onderzocht.
Toch wordt het tijd een genuanceerde balans van het Nederlandse verzet op te maken. Daarbij
moet allereerst worden erkend dat ‘het’ verzet niet bestond. Verzet kwam voor in veel
verschillende vormen, en er lagen uiteenlopende doelen en motieven aan ten grondslag.
Sommige verzetsdaden waren nuttig en zinvol, en hadden als positief resultaat dat er
mensenlevens mee werden gered. Bij andere was de verhouding tussen positieve en negatieve
effecten minder duidelijk. En ten slotte waren er acties van verzetsstrijders die ronduit zinloos
of zelfs schadelijk waren, omdat zij – direct of indirect – onschuldige mensen tot slachtoffer
maakten. Bron: historischnieuwsblad.nl.
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De Twentse Joden
Verdwenen zijn ze uit het straatbeeld, ’n jùdn-màestra. Door de week nauwelijks als zodanig
herkenbaar in zijn blauwe overall, op zijn fiets met brookszadel, aan de stang een mes voor
rituele slachtingen. De joodse slagers bij wie de rabbi met zijn slachtmes het koosjere
slachtwerk verrichte. De slagers die door de stadsomroeper Bootn-Jan (Nijland) lieten bekend
maken dat er ‘dree poond vlàesj vuur nen gueld’n te koop was’, wanneer ze weer een vette koe
hadden geslacht. De joodse groentehandelaren die stratenver te horen waren met het
langgerekte ‘appele…n, pere…n’. De joodse manufacturiers die uit hun winkel of uit een kist
die ze met zelen op de rug droegen, hun waren aan de man brachten. De joodse
lompenhandelaren met hun schuifkarren. De joodse vrachtrijders, ‘karremannen’ of in latere
tijd met vrachtauto zoals de expediteur met zijn gele wagen die vanwege zijn slechter wordend
gezichtsvermogen ‘het gele gevaar’ werd genoemd.
Advertentie van ‘De Monne van Spanjr’.
Nu de wintertijd weer aankomt geeft De Monne de HOOGSTE PRIJS voor allerlei soorten
VELLEN. Ook evenals vorige jaren weer prima schoongemaakte DARMEN verkrijgbaar bij DE
MONNE, Elsenerstraat 24 Tegenover den Pol.
Alle andere joodse ondernemers, of ze nu tabaksfabrikant, veehandelaar, marskramer,
handelaar in gevogelte of schoenmaker waren. En ook de niet-ondernemer, die
fabrieksarbeider, grondwerker of landbouwer werd. Verdwenen is het joodse volksdeel met
zijn vaak typische humor: Sam van Ruubn, die Bootn-Jan laat omroepen: ‘Biej Ruubn hebt
ze n kalf met zes peute.’ Hij had twee losse poten extra in het kalverhok gezet. Half Rijssen
kwam kijken en de een zei het tegen de ander dat het waar was. Ze wilden niet weten dat ze
beetgenomen waren. Verdwenen zijn ze bijna allen, de in Rijssen uitsluitend NederlandseIsraelieten, de zonen en dochters van de aartsvader Jacob. Voor zover na te gaan allen uit de
stam van Juda. Op het geslacht Cohen na die uit het priestergeslacht van de stam van Levie
afkomstig is. Van vader op zoon werd overgeleverd dat men tot deze stam behoorde. Dat is
ook het weinige dat er bekend is over de herkomst en afstamming van de vroegere en huidige
medeburgers in Rijssen.
De archieven van Rijssen informeren spaarzaam over de familiegeschiedenissen van de
Rijssense joden. De registers van de burgerlijke stand na het jaar 1810 geven meer exacte
gegevens. Mochten er in het archief van de joodse gemeenschap al gegevens zijn geweest van
voor het jaar 1811, dan zijn die met alle andere in de oorlogsjaren verloren gegaan.
In juli 1743 betaalden de toenmalige bewoners van de havezathe De Oosterhof ‘aan de Jood
te Rijssen op Rek. 8-0-0‘. Vermoedelijk betrof dit een slager want in het jaar 1744 wordt
betaald ‘aan de Jood voor ½ Beest 20-0-0’. Als in het jaar 1763 en enkele keren daarna ‘aan
de jode Dr. voor de jonge 5-5-0’ betaald wordt hebben we vermoedelijk met een arts te doen.
In het jaar 1766 ‘de joode Dr te Rijssen af bet. 7-11-‘. In het jaar 1748 wordt één joods gezin
in Rijssen vermeldt, dat van Samuel Arons en vrouw met een zoon Aron die dan ouder dan
tien jaar is. In het jaar 1751 vordert de scholte Jan Dikkers de betaling van een resterend
gedeelte van de waarde van door hem aan Emanuel Salomons in leen gegeven twee gouden
‘quadrupels’. Helena Poppers meldt dat in het jaar 1768 zich vestigt in ‘den Hardenberg,
Salomon Israël, afkomstig uit Rijssen’. Uit de overlijdensgegevens na het jaar 1800 zijn in de
jaren 1752 tot 1763 enkele leden van de familie Samuel geboren, kennelijk een andere familie
dan de eerder genoemde Samuel Arons. In het jaar 1782 wordt in de ondertrouwboeken van
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de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Rijssen de ondertrouw ingeschreven van Isack
Salomons, geboren in Polen met Elisabeth Joseph, geboren te Beusichem in het graafschap
Buren. We komen namen tegen als ‘de Jode Zuisman Moses’ en ‘de Jode Pool.’ Omstreeks
het jaar 1780 is er een Levi Emanuel die een restant koopprijs voor verkochte en geleverde
loten in de 66e Generaliteitsloterij nog niet heeft voldaan. Dezelfde Levi Emanuel ontvangt op
26 augustus 1789 met zijn zoon Manuel Levi en zijn halfbroer Salomon Davids burgerrecht
van de stad Rijssen. Op de inschrijving in het burgerboek dat ‘beijde alhier geboortig’ zijn.
Levi’s naam is meermalen in de gerichtsprotocollen van Rijssen vermeldt, zoals in het jaar
1789. Hij laat dan beslag leggen op de goederen van schoolmeester Adam Langenberg. Dit in
verband met diens schuld van vijfenveertig gulden, zeven stuivers en acht penningen, een en
ander wegens verkoop in het jaar 1788 van ‘een vetbeest, beddetijk, 17½ pond ganseveeren,
2 ½ elle paars catoen, 3 elle paars catoen, een Oranje lind en 2 elle Samoos.’
Volgens een akte uit het jaar 1792 verschijnen ‘de Joodse Cooplieden Levi Emanuel en
desselfs halfbroeder Salomon Davids’ voor de magistraat te Rijssen met de mededeling dat zij
hun handel en negotie ‘in Compagnie bedreven’, willen beëindigen. De reden is dat Salomon
Davids ‘thans staat te trouwen en tot Almeloo zig met ter woon gedenkt neer te zetten.’
Salomon Davids verklaart voor zijn aandeel in de ‘goederen en manufacturen Catoenen
Chitzen Neteldoeken Zijden stoffen en wijders in een woord alles wat tot voorzeide handel en
negotie behoord’, voldaan te zijn door zijn halfbroer. Er is een aantekening dat Salomon
Davids in het jaar 1791 een huis te Almelo had gekocht voor eigen rekening. Uit een later
hypotheekinschrijving blijkt dat Salomon Davids getrouwd was met Bette Joseph. Levie
Emanuel is in het jaar 1802 naar Deventer verhuisd waar hij in het jaar 1811 de naam
Goudsmit aanneemt, hij is dan zevenenzestig jaar. Zijn vrouw heet Magdalena Abrahams.
Een andere bekende naam is Jozef Salomons. Hij vordert in het jaar 1755 van de magistraat
van Rijssen teruggave van ten onrechte bij hem in beslag genomen goederen. Hij was er
namelijk van beschuldigd in het jaar 1753 in ‘Groningerland enige vette beesten te hebben
gekocht met een besmettelijke ziekte.’ Hij zou deze zieke beesten te Rijssen hebben geslacht.
Kennelijk is hij van deze beschuldiging vrijgesproken maar was de op voorhand gevorderde
inboedel nog niet teruggegeven. Ook komen we Hartog Abrahams regelmatig tegen. Hij
verkoopt in het jaar 1774 namens een echtpaar ‘Abrahams Isaäk en Eva Salomons Fles,
egteluiden van de Joodse Natie’ een huis, vanouds genaamd Het Clooster in de Bouwstraat.
Een latere akte vermeld dat hij getrouwd was met Sebilla Salomons. In het jaar 1794 is hij
door ziekte zodanig verzwakt dat hij niet langer in staat is voor zijn huisgezin de kost te
verdienen. Hij gaat dan met zijn zoon Joël Hartog een ‘contract van alimentatie’ aan. Als er in
het jaar 1795 een volkstelling plaats vindt, zijn er slechts dertien joodse inwoners namelijk
‘Hartog Arons, slager, Jode, 8 inwoners; Weduwe Samuel Aronds, Jodin, lompen, 4 inwoners
en David de Jode, afdoen, één inwoner.’
Het is moeilijk op basis van de vermelde namen een verwantschap aan te geven. Naast een
aardige indruk omtrent de beroepen van de joodse inwoners (afdoen is villen) kan
geconstateerd worden dat er in de tweede helft van de achttiende eeuw nogal wat verloop is
geweest onder de joodse burgers. Dat echter een vaste kern ontstond, met name de familie
Samuel, bewijst het feit dat de magistraat van Rijssen vaker spreekt van ‘de Joodse Natie te
Rijssen’. Met name wanneer de burgemeesters op 3 juli 1792 aan de Joodse Natie het recht
verlenen ‘om haar doden te mogen begraven en wel op deeze Stadsgrond Den Hagen genaamd
en wel op den einde tegen den Hof van Antonij Schutten.’ De begraafplaats was ongeveer daar
waar nu De Hagen een bocht maakt naar de Oranjestraat. Van Baalen (historicus) heeft de
naam Schutten eens ten onrechte in verband gebracht met een Sint Antonius Schuttersgilde,
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waar in Rijssen nooit sprake van is geweest. Hij was blijkbaar niet van de situatie in Rijssen
op de hoogte. Deze begraafplaats werd in het jaar 1949 ontruimd en de stoffelijke resten
werden overgebracht naar de Israëlische begraafplaats aan de Arend Baanstraat op de
Brekelt, die daar in het jaar 1878 was aangelegd. De ontruiming en de overbrenging gebeurde
onder toezicht van de rabbi Hertog uit Utrecht. Ook de twee stenen werden daar naar toe
verplaatst, ze waren moeilijk te ontcijferen. Volgens een krantenartikel in het jaar 1949
dragen ze de jaartallen 1830 en 1850. Deskundigen schatten de ouderdom op meer dan
tweehonderd jaar. Dat klopt weer niet met de aanleg van de eerste joodse begraafplaats in het
jaar 1792. De grootte van de joodse gemeenschap liet pas in het jaar 1884 toe dat een
synagoge met bad en school gebouwd kon worden en dan nog samen met Holten. In het jaar
1885 was deze ‘kerk der Nederlandse Israëlitische Gemeente te Rijssen’ gereed. In de
gevelsteen stond in Hebreeuws opschrift: ‘Hoe lieflijk zijn mij Uw woningen, o Heere der
heerscharen’ (Psalm 84 vers 2). Niets meer dan enkel kerkramen in de zuidgevel van het
winkelpand van Van Dam B.V. aan de Elsenerstraat 47 herinneren er aan dat hier vroeger
een synagoge stond.
Bij de naamsaanneming in het jaar 1811 vinden we ingeschreven: Aäron Samuel, met één
zoon: Smoel (9 jaar) en drie dochters: Lena (7 jaar), Hester (5 jaar) en Berendina (4 jaar).
Volgens de overlevering is deze familie afkomstig uit Thüringen en via Tubbergen in Rijssen
terecht gekomen. De Rijssense stamouders zijn Samuel Abrahams en Mientje Abrahams.
Mientje overleed ’11 Bloeimaand 1809.’ Ze werd zes en tachtig jaar en woonde aan de
Enterstraat te Rijssen. Er waren drie kinderen, een van deze kinderen is Aron (1752-1831),
die we ook bij de naamsaanneming aantreffen. Als in het jaar 1835 diens dochter Leentje in
het Nederlandsch Israelietisch Ziekenhuis te Amsterdam wordt opgenomen, wordt daarvan
een bericht gestuurd aan het ‘Gemeentebestuur Riessen bij Deventer’ in verband met
verplegingskosten. Er wordt bij vermeld dat ze ‘wonende de Moeder achter de Kerk is Ventser
in kanten et cetera.’ Een kleindochter van Aron, Roosje Samuel trouwde met Ruben de Lange
uit Raalte. Zo kwam de naam De Lange in Rijssen. Arons achterkleinzoon, Samuel Samuel
(1868-1935) werd ‘Oaron’ genoemd en ook wel ‘Oaron met de muuln’. Dat kwam omdat hij
door een vergroeiing van zijn tenen geen schoenen kon dragen, alleen muilen. Hij woonde in
de Kerkstraat, later in de Steege. Een zuster van ‘Oaron’ was Esther Samuel, geboren in het
jaar 1870. Zij was getrouwd met Levie Spanjar die ook wel ’t Leewken van Lombok werd
genoemd. Zij is in het jaar 1943 in het concentratiekamp Sobibor overleden. Zij was de laatste
uit deze tak Samuels in Rijssen. Ze was de schoonmoeder van de rabbijn S.M. Keizer. Een
andere zoon van de stamvader Samuel Abrahams was Abraham Samuel (1763-1859). Hij
woont bij de naamsaanneming blijkbaar niet in Rijssen maar keert er later wel weer terug.
Zijn nakomelingen zijn de Samuels met de bijnaam ‘de Preens’. Kleinzonen van hem waren
Preens-Oabram, Preens-Leewie, Preens-Hàejn en Preens-Oaron. De eerste drie waren slagers
aan de Beek (Wierdensestraat), de laatste had een slagerij op de Zagekoele (hoek EnterstraatOranjestraat). Zij overleden allen voor de Tweede Wereldoorlog. Met de dood in het jaar 1942
van Bella Samuel, dochter van de laatstgenoemde Aäron Samuel en Ester Nijstad was ook de
naam Samuel in deze familietak in Rijssen uitgestorven. De dochter van Abraham, Dientje,
trouwde met Mozes Pagrach uit Markelo en bracht daarmee de naam Pagrach in Rijssen.
Smoel Polak met drie zonen: Jozeph (17 jaar), Joël (14 jaar) en Levi (12 jaar) en drie dochters:
Rebecka (8 jaar), Sara (6 jaar) en Ester (3 jaar). Deze familie is afkomstig uit Samptere in
Pruisisch Polen. De vader van Smoel Polak was kleermaker en heette Joël Polak. Van Smoel
Polak is het verhaal overgeleverd dat hij op zeventig jarige leeftijd op kosten van burgers uit
Rijssen een bezoek bracht aan zijn geboorteplaats. Daar zag hij zijn zusters Rachel en Lea
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terug. Lea werkte bij een hoofdman van een groep Kozakken die in het jaar 1813 bij het
verdrijven van de Franse troepen in Rijssen gelegerd was. De zoon van Smoel, Joël die ook
wel Jorel werd genoemd overleed op 12 januari 1878 en was de eerste die op de nieuwe joodse
begraafplaats op de Brekelt werd begraven. Met betrekking tot Jorel (die koeienhuiden
opkocht) wordt uit de tijd van de komst van de rijks-telegraafdienst een anekdote verteld.
Toen de telegraafpalen en - draden langs de wegen waren aangebracht hadden de Spanjars
tegen Jorel gezegd: ‘Non is n haandl kapot, viej hebt nen Baanisgoait zelf met n vel langs n
droad noar Almelo zeen goan.’ Zegt Jorel: ‘Dan hopp’ ik dat ‘e dr biej de Pietjonge of keuklt en
n nàkke brek’.
Hartog Abrahams met twee zonen: Michel (40 jaar) te Deventer, Joël (ongeveer 35 jaar) te
Rijssen en vier dochters: Henriette (50 jaar) te Deventer, Magdalaine (47 jaar) te Deventer,
Hanna (43 jaar) te Deventer en Matjen (41 jaar) te Oldenzaal. Uit het gezin Abrahams overlijdt
de vader op acht en tachtig jarige leeftijd in het jaar 1814 als weduwnaar van Sebilla
Salomons. Zijn zoon Joël, in Rijssen geboren, is in het jaar 1801 ondertrouwd met Schoontje
Moses. Zij is de dochter van Moses David en Rachel Lafman. Rachel Lafman is geboren te
Wijhe. In het jaar 1829 wonen ze nog te Rijssen en daarna worden ze niet meer aangetroffen.
Mozes Pagrach werd geboren in het jaar 1809 te Markelo en trouwde in het jaar 1837 met
Dientje Samuel. Bij zijn huwelijk was hij marskramer en later wordt hij ook wel ‘karrenman’
genoemd. Wanneer hij met zijn vrachtkar van Almelo kwam blies hij ter hoogte van de ‘Vearnbrugge’ op een hoorntje. Het deuntje was voor zijn gezin het signaal dat vader in aantocht was
en de bijbehorende tekst gaf dat ook duidelijk te verstaan:
Mozes, Dientje, Rachel, Bram,
Benjamin, Roze, Dries en Sam,
Dientje, zet de koffie kloar,
Meusken den is doar.
De namen zijn van de ouders met de zes kinderen. De naam Benjamin was de roepnaam van
zoon Wolf. De overlevering verklaart dat de familie Pagrach afkomstig is uit een dorpje Pagrach
in Pruisisch Polen. Voor het eerst worden ze vermeldt in Markelo, waar Wolf Pagrach met zijn
vrouw Rachel Andries Muller een huis koopt in het jaar 1805. Wolf is omstreeks het jaar 1775
in Manspach in het keizerrijk Oostenrijk geboren. In augustus 1809 wordt te Markelo in het
nieuwe huis hun zoon Mozes geboren. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwd Wolf
in het jaar 1820 in Markelo met Rachel Jochem Meier. Van de zes kinderen van Mozes Pagrach
en Dientje Samuel was de oudste Rachel (1838-1935) ongehuwd. Zij woonde ‘in ’n Hoar-eane’
en verdiende de kost met het wassen van mutsen voor drie cent per stuk. Ze was goed
geïntegreerd in Rijssen en droeg de Rijssense klederdracht. Een zoon vertrok naar Londen en
overleed daar kinderloos. De zoon Wolf of Benjamin (1841-1924) vertrok naar Holten en bleef
er wonen tot zijn dood. Van de zoon Andries waren de kinderen Sallie en Abraham wel de
bekendste. Sallie had een slagerij aan de Oranjestraat en Abraham was schoenmaker aan de
Haar. Vooral Bram van Dries (de schoenmaker dus) trad op de voorgrond in het vooroorlogse
sociale leven. De zoon Samuel, ook wel Pagrachs Sam genoemd (1850-1930) was ‘vleeschhouwer’ en was getrouwd met Johanna Polak uit Goor. Uit dat huwelijk werd in het jaar 1885
Abraham Pagrach geboren, hij trouwde met Mietje de Vries. Hij was chazan (voorzanger) en
koster in de synagoge, verrichtte bij afwezigheid van een rabbijn de rituele slachtingen en gaf
bovendien les aan de joodse jongens ter voorbereiding op hun barmitswah. Hij was een streng
orthodoxe jood die bij zijn deportatie, toen men hem aanbood onder te duiken heeft gezegd:
‘God is evengoed in Polen als in Rijssen’. Hij is in het jaar 1943 in het kamp Sobibor vermoord.
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Drie andere zonen van Pagrachs-Sam waren: Jacob, geboren in het jaar 1887 en vermoord in
het kamp Oswiecim in het jaar 1943. Hij was schoenmaker op de Wal. De tweede zoon Isac,
geboren in het jaar 1890. Hij was slager te Wierden. Hij overleed in het jaar 1972 te Wierden.
En de derde zoon Mozes (1894 - 1942). Hij was keurmeester en woonde de laatste jaren van
zijn leven in Holten.
Ruben de Lange werd geboren in het jaar 1856 te Raalte. Hij is overleden in het jaar 1936 te
Rijssen. Hij was beter bekend als ’n òoln Ruubn’. Hij was een zoon van Gerrit de Lange en
Sara Lievendag. Het geslacht De Lange kwam in de achttiende eeuw uit Duitsland. Ruben
trouwde in het jaar 1822 te Raalte met Roosje Samuel uit Rijssen. Men noemde haar ook wel
‘Zetjen’, de naam was afgeleid van Rozette. Ruben verhuisde naar Rijssen en ze woonden aan
de Brink, tegenwoordig de Haarstraat, waar nu garage Baan is gevestigd. Uit dit huwelijk
werden twee zonen geboren. In het jaar 1884 zag Gerrit het licht en hij werd groentehandelaar
aan de Julianastraat en aan de Walstraat 11. De tweede zoon was Aron, hij kwam in het jaar
1888 ter wereld en werd altijd ‘Sam van Ruubn’ genoemd. Hij trouwde met Eva Cohen,
bijgenaamd De Sitze. Hij werd veehandelaar en slager. De beide zoons van Ruben en Roosje
zijn vermoord door de nazi’s. Gerrit in het jaar 1942 in het kamp te Oswiecim en Aron in het
jaar 1943 in het kamp te Sobibor. Er was ook nog een dochter: Rebekka die in het jaar 1885
werd geboren. Ze was getrouwd met Mozes Slager uit Amsterdam. Mozes handelde in lompen
en was opkoper van hazen- en konijnenvellen. Het echtpaar woonde een tijd in Nederlands
Indië, ze repatrieerde omdat Rebekka in de tropen niet kon aarden. In de Zuiderstraat te
Rijssen hadden ze een snoepwinkeltje. Beiden zijn vermoord in het kamp te Sobibor door de
nazi’s in het jaar 1943.
Op 17 februari 1854 verhuist Levy Anthonie Cohen naar Rijssen. Hij is geboren in Overschie
en is de zoon van Anthonie Mozes Cohen en Sara Levy van Baren. Zijn broer trouwt in het
jaar 1848 te Wierden met Kaatje Polak uit Rijssen. Ze is de dochter van de eerder genoemde
Smoel Polak. Zij woonden in Wierden. Levy Anthonie trouwt in het jaar 1849 te Wierden met
Eva Oppenheimer uit Markelo. Haar ouders Isaak Oppenheimer en Leentje Alleman hebben
ook tijdelijk in Rijssen gewoond, waar Isaak in het jaar 1837 overleed. De familie Cohen had
in Rijssen de bijnaam De Sitze. Dit zal vermoedelijk te maken hebben met hun
koopmanschap. Sits is namelijk gebeitst katoen (ook bij Levi Emanuel komen we ‘catoenen
chitzen’ neteldoeken tegen). Levy Anthonie is naast koopman ook wever geweest. Het geslacht
Cohen is uit het priestergeslacht van de stam van Levie. De naam is afgeleid van het
Hebreeuwse couhein wat priester betekent. Zij zijn dus niet de zogenaamde Levieten. Als
teken van deze priesterlijke waardigheid vinden we op de grafsteen van Isaak Cohen (18611902) twee zegenende handen afgebeeld. Hij was koopman en woonde op de Haar. Zijn vrouw
was Hanna Zandman, geboren te Anloo. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: Eva
(1887), zij werd de vrouw van Aron de Lange (Sam van Ruubn); Levy Anthony (1888), hij werd
groentehandelaar en bouwde het pand aan de Boomkamp, waar later de brandweerkazerne
gevestigd was; Benjamin (1890), hij werd veehandelaar en landbouwer aan de Enterstraat 19;
Sientje (1893), zij trouwde met Herman Dormits en woonde te Zutphen, zij overleed in het
jaar 1943. Eva is vermoord in het jaar 1943 in het kamp te Sobibor, evenals Levy Anthony
die vermoord werd in het jaar 1942 in het kamp te Oswiecim. Benjamin is in het kamp
Midden-Europa vermoord in het jaar 1944. Antonie, de broer van Isaak woonde in Markelo
en ventte in Rijssen met fruit. Zijn bijnaam was ‘De Roo-Toone’ wat aanduid dat hij rood haar
had, typerend voor de Cohens uit Rijssen. Een zuster was Sara Cohen die in het jaar 1856 te
Wierden werd geboren, ongehuwd bleef en woonde aan de Bouwstraat. Sara’s bijnaam was
‘de Soare’, ze was koopvrouw en ging met een kruiwagen bij de boeren langs en verkocht op
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woensdag eieren op de eierenmarkt. Ze had altijd een blauwe schort voor. Ze is vermoord in
kamp Sobibor in het jaar 1943. En er was nog een broer Jacob die in Almelo woonde, in wiens
huis de oude Levie Anthonie is overleden.
Spanjer, Spanjaard, Spanjar: het is niet de oudste maar wel de grootste joodse familie in
Rijssen. Ze zijn beter bekend bij hun bijnamen ‘De Eantr-Jùdn, Leewie-dood en de Spanjrs
van de Hoar’. Omstreeks het jaar 1776 wonen in Goor Salomon Spanjaard en zijn vrouw
Sebillina Billie. In dat jaar wordt hun zoon Levij geboren. Levij werd een goede koopman die
in het jaar 1812 – hij woonde toen in Enter – zelfs een Frans paspoort kreeg waarop zijn
beroep is vermeld: Macquignon (paardenkoopman). Hij is dan vijfendertig jaar oud, één meter
tweeënzestig en half lang, heeft blond haar, is kalend, heeft blonde wenkbrauwen, helblauwe
ogen, gewone neus, grote mond, grijze baard, ronde kin, ovaal gezicht, frisse tint en littekens
van pokken. Zijn broer Israël, geboren in het jaar 1781 te Goor woont in het jaar 1859 in de
gemeente Wierden, waarschijnlijk in Enter. Hij was getrouwd met Mina Mendels. Uit dit
huwelijk werd een dochter geboren, Elisabeth. Zij trouwde te Rijssen met haar (volle) neef (de
zoon van Levij) Jacob Spanjaard en de andere dochter trouwde met Efraim Urbach te Rijssen.
Levij vestigde zich in mei 1819 in Rijssen waar hij op 21 juni een verzoek indient bij het
gemeentebestuur ‘om het genot te mogen hebben van heiden en wieden in de Stads gemeente’
(de Mors). Deze vergunning wordt hem voor het lopende jaar gegeven voor twee gulden. Zijn
beroep is dan koopman, later wordt hij ook voerman genoemd. Hij trouwde met Aaltjen
Davids. Zij werd geboren omstreeks het jaar 1766 te Lengeker in Pruisen. Zij overlijdt in het
jaar 1844 te Rijssen, Levij in het jaar 1857. Van hun vier kinderen overlijdt de oudste, Israël
op zestien jarige leeftijd. De tweede zoon Salomon, geboren in het jaar 1803 te Enter is de
stamvader van het geslacht Spanjer, de zogenaamde Eantr- Jùdn. Hun derde zoon Jacob is
de stamvader van het geslacht Spanjaard in Rijssen en de vierde zoon David van het geslacht
Spanjer in Rijssen.
Salomon Spanjer trouwt te Wierden met Schone Efraim Urbach uit Eibergen. Hij tekent zijn
trouwakte met Spanjar. Hun zoon Israël is geboren in het jaar 1826 te Wierden. Hij verhuisd
in het jaar 1865 naar Rijssen en overlijdt daar in het jaar 1908. Hij is de stichter van de
tabaks- en sigarenfabriek firma I. Spanjer. Hij trouwt met Beeltje Levie uit Roden en er zijn
zeven kinderen geboren die allen ongehuwd zijn overleden. Zij woonden aanvankelijk in de
Bouwstraat. Later verhuisden zij naar het bekende pand Den Toorn met de trapgevel aan de
Grotestraat. Tegenover dit huis stond hun tabaksfabriek (hoek Schild/Grotestraat), nu
modehuis Eshuis. Eén van hun sigarenmerken was ‘Mareante’. De familie was rijk en was
geldschieter voor menig Rijssenaar. Zij leidde een erg afgezonderd leven.
Jacob Spanjaard is in het jaar 1806 in Enter geboren. Hij trouwt met zijn nicht Elisabeth
Spanjaard uit Goor. Na haar overlijden trouwt hij met Gesiena Cohen uit Losser. Ze
verhuisden naar Rijssen en woonden in de Walstraat. Er werden drie kinderen geboren:
Rachel, Nathan en Levie. Rachel werd ook wel Roosaale genoemd. Levie (1860-1938) werd
slachter en opkoper van vee. Men noemde hem ‘Leewie-Dood’. Uit zijn huwelijk met Marianne
Wijl werden twee kinderen geboren: Jacob (1903) en Louise. Jacob is door de nazi’s vermoord
in het jaar 1943 in kamp Sobibor. Louise Spanjaard trouwde met Benjamin (Ben) Magnus die
in het jaar 1900 te Assen was geboren. Hij werd slager aan de Tabaksgaarden. Hij was de
enige joodse slager die ook varkensvlees verkocht, echter geen varkens slachtte. Hij wordt
vermoord in kamp Hailingen in het jaar 1945. De moeder van Levie, Gesina Cohen was een
streng orthodoxe jodin, zijn vrouw in mindere mate. Dat gaf wel eens aanleiding tot
onenigheid, bijvoorbeeld toen Levie op Sabbat een ‘nuchtrn kalf’ werd aangeboden. Sina, zijn
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moeder: ‘Levie, ’t is Sabbath’. Jane, zijn vrouw: ‘Levie, Sabbath komt wel weer, ’t kalf niet’.
David Spanjer is in het jaar 1806 te Enter geboren. Hij is evenals zijn vader voerman, later
winkelier. Hij trouwt in het jaar 1845 te Rijssen met Sophia Lievendag uit Ootmarsum. Zij
verhuisden naar Rijssen en woonden op de Haar. Uit dit huwelijk worden acht kinderen
geboren. Een dochter verhuisd naar Zutphen en een zoon naar Zwolle. De andere zes kinderen
blijven in Rijssen. Ze hebben beroepen als vrachtrijder, landbouwer en koopman in
manufacturen, veehandelaar. De oudste zoon Israël (1845-1916) heeft vier kinderen: Levie
(1883), Barend (1866), Saartje (1891), Salomon (1893). Levie wordt pluimveekoopman aan de
Stationsdwarsweg en hij is bekend als ’t Leeuwkn van Lombok’. Hij wordt door de nazi’s
vermoord in het jaar 1942 in het kamp te Oswiecim. Barend werd vrachtrijder en men
noemde hem ‘gele gevaar’. Hij werd door de nazi’s vermoord in het jaar 1942 in het kamp
Oswiecim. Saartje trouwt met Bram van Dries Pagrach en wordt badmeesteres in het badhuis
bij de synagoge. Zij wordt door de nazi’s vermoord in het jaar 1942 in het kamp te Oswiecim.
Salomon wordt pluimveekoopman en klompenmaker. Hij werd bekend als ‘de Monne van
Spanjr teegnoawr n Pol’. Hij wordt door de nazi’s vermoord in het jaar 1945 in het kamp te
Blechhammer.
De zoon Salomon Spanjer (1850-1936), veehandelaar op de Haar heeft drie kinderen: Sophia
(1898), Jacob (1899), David (1901). De drie kinderen zijn allen getransporteerd naar
naziekampen. Sophia naar Sobibor, waar ze wordt vermoord in het jaar 1943, Jacob naar
Midden Europa, waar hij wordt vermoord in het jaar 1944 en David naar Wöbbelin, waar hij
in het jaar 1945 wordt vermoord. Sophia was getrouwt met de godsdienstonderwijzer Philip
Dikker uit Amsterdam. Hij werd in het jaar 1900 te Amsterdam geboren en overlijdt in het
jaar 1928 te Alphen aan de Rijn. Jacob was veehandelaar in de Spuitstraat en was getrouwd
met Mietje Speijer. David was slager en was getrouwd met Bela Gonda Cohen.
De zoon Hartog (1853-1939) werd ook wel Hein genoemd. Hij was manufacturier en ging met
een kist op de rug de boer op.
De zoon Levie (1853-Sobibor 1943) is koopman en manufacturier aan de Elsenerstraat. Zijn
bijnaam was ‘de Moandagsjùrre’ omdat hij ‘stoarken nuurnde stùrkntjes (neurend rundvee:
neuren is snel moeten kalven, stoarken is sterk) op maandag op de markt verkocht. Van zijn
kinderen zijn Josua (1905) en Lea (1911) in Rijssen blijven wonen. Josua was getrouwd met
Aaltje Pels en Lea was de eerste vrouw van Isaak de Lange. Beiden zijn vermoord door de
nazi’s, Josua in het jaar 1943 in het kamp te Oswiecim en Lea in het jaar 1943 in het kamp
te Sobibor.
De dochter Hanna trouwde met Izak Heijman.
De zoon Karel woonde aan de Nijverdalseweg 46. Hij was geboren in het jaar 1864 en overleed
in het jaar 1940 te Almelo. Zijn kinderen verhuisden allen naar andere plaatsen. Na het
overlijden van zijn vrouw Sara Cohen (Aurich 1868-Rijssen 1931) verhuisde hij naar zijn zoon
Frits in Almelo, waar hij ook overleed. Van hem zijn nakomelingen bekend in Goor,
Haaksbergen en Amerika.
In de eerste helft van de negentiende eeuw vestigen zich enkele joodse families in Rijssen
zonder dat er sprake was van een directe verwantschap met de reeds gevestigde joden. Het
zijn de families Heijman en Urbach.

142

De naam Heijman komt van het joodse ‘chaim’ hetgeen leven betekent. Van de familie Heijman
zijn reeds in Borne gegevens bekend vanaf het jaar 1695. De stamboom begint met Isaac
Eilias Heijman die geboren is in het jaar 1695. Hij trouwt ongeveer het jaar 1745 met Judith.
Hun zoon Heijman Isaac trouwt Catharina Berendsen van Weenen. De zoon Isaac Heijman
uit dit huwelijk trouwt met Rachel Jacobs Urbach. Zij is ongeveer 1752 geboren en overleden
in het jaar 1831 te Rijssen. Isaac is overleden voor het jaar 1829. Hun zoon Mozes Heijman
is geboren te Borne in het jaar 1794 of 1796 en overlijdt te Rijssen in het jaar 1873. Hij is van
beroep koopman en vleeshouwer. Hij trouwt met Eva Gomprig, die geboren is in het jaar 1817
te Losser en overlijdt in het jaar 1851 te Rijssen. Ze wonen in de Enterstraat (nu Grotestraat)
en later in de Doodstraat (Julianastraat). Dit echtpaar had twee zonen: Simon en Izaak. Simon
is geboren in het jaar 1850 en is overleden in Amsterdam. Daar is hij met zijn vrouw Judith
Cohen en vijf kinderen omstreeks het jaar 1900 naar toe verhuisd. Izaak is geboren te Rijssen
in het jaar 1848 en in vermoord in het kamp Sobibor in het jaar 1943. Hij was de oudste van
de weggevoerden uit Rijssen. Hij was getrouwd in het jaar 1896 met Hanna Spanjar. Izaak
had een winkeltje op de Haar, waar later zijn schoonzoon Salemon Jacobs een
manufacturenzaak had. De schoonzoon Salemon was geboren in het jaar 1907 in Blokzijl en
vermoord in het kamp te Sobibor in het jaar 1943. Van Salemon of Salli Jacobs wordt beweerd
dat hij nog wel eens wat ‘in ’n zwatn’ deed. Veelbetekenend was de tekst in zijn advertenties:
‘Ga naar Salli en ’t komt in orde. Achter de gordijnen schijnt het licht.’ Hoewel Salli en zijn
vrouw Rachel behoorden tot de ‘flüchtige Juden’ zijn ze niettemin opgepakt en vermoord. Hun
twee nog in de oorlog geboren dochtertjes Hanna en Naatje waren ondergebracht in
Amsterdam. Ze wonen tegenwoordig in Israël.
Urbach en Schaap waren twee families die zich in Rijssen vestigden. In de negentiende eeuw
woonden in Rijssen twee gezinnen Urbach.
Mozes Urbach, geboren in Wierden in het jaar 1813. Hij was een ‘inlands kramer’ en getrouwd
met Jette Lievendag. Van hun drie kinderen: Samson, Rachel en Ester (1848-1905) trouwt de
laatste met Salomon Philips Schaap. Hij is geboren in het jaar 1845 te Almelo en overlijdt in
het jaar 1932 te Rijssen. Hij is koopman aan de Oranjestraat. Van hun vier kinderen bleef
alleen Rosa Rebekka (1886-Sobibor 1943) wonen op het ouderlijk adres. Zij was getrouwd
met Sallie Pagrach uit Holten. Ze werd in het jaar 1943 vermoord in het kamp Sobibor.
Efraim Urbach was winkelier in de Grotestraat te Rijssen. Hij is geboren in het jaar 1821 te
Wierden en het jaar van overlijden is niet bekend. Hij trouwt met Ester Spanjaard afkomstig
uit Goor. Van hun negen kinderen bleven Mina en Rachel in Rijssen wonen. Mina (18501923) trouwde met Levie Samuel (van de Preens) en Rachel (1859-Almelo 1942) trouwde met
Izak Vomberg. Een zoon van Efraim is destijds geëmigreerd naar Amerika.
Izaak Vomberg is geboren te Raalte in het jaar 1853 en werd in het jaar 1943 in het kamp te
Westerbork vermoord. Door zijn huwelijk met Rachel Urbach was hij naar Rijssen verhuisd.
Rachel werd in Rijssen Ester genoemd. Izaak Vomberg was een kenner van kunst en antiek.
Hij was vaak met of voor de jutefabrikant Van Heel op pad om diens verzameling
kunstvoorwerpen uit te breiden. Deze zijn later gelegateerd aan de Stichting Oudheidkamer
Riessen. Het gezin Vomberg woonde in het huis dat vanouds De Boshùfte’ werd genoemd, op
de plaats waar nu de Kerkstraat de verbinding vormt met de Rozengaarden en de Hagen. De
overlevering vermeldt dat daar heel vroeger een klooster stond. De voorouders van Vomberg
komen uit Oostenrijk en hebben daar aan de voet van een berg gewoond. Daar is de naam
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Vomberg van afkomstig. Het echtpaar had twee kinderen: Emma en Meijer. Emma is geboren
in het jaar 1899 en overleden in een inrichting voor geesteszieken. Meijer (1898-1936) werd
lappenkoopman. Hij was getrouwd met Frederika Levryna Salomonson uit Tubbergen. Zij is
daar geboren en vermoord in het jaar 1943 in het kamp te Sobibor. De oude Vomberg zei
altijd: ‘Zij is niet van de rieke Salomonsons uut Nijverdal.’ Dit echtpaar had twee kinderen:
Ester Emma en Julius. Ester Emma is geboren in het jaar 1927 en is getrouwd met Augura
uit Groningen. Ze woont nu in Israël. Julius werd ook wel Juultje genoemd en is geboren in
het jaar 1930. Hij was dertien jaar toen hij in het jaar 1943 werd vermoord door de nazi’s in
het kamp te Sobibor.
Omstreeks de eeuwwisseling (1800/1900) vestigde zich te Rijssen Jacob Berg uit Holten met
zijn vrouw Theresia Aleidea Cledsowij. Hij werd in het jaar 1873 te Holten geboren en werd in
het jaar 1943 in het kamp te Westerbork vermoord. Zijn grootvader, Jacob Berg werd geboren
in het jaar 1816 te Bergstein, Pruisen. Zijn grootmoeder was Diena Alleman uit Holten. Jacob
Berg was slager van beroep en zijn laatste adres was aan de Stationsdwarsstraat/hoek
Stationsplein. Vanwege zijn bijzondere manier van lopen werd hij wel ‘Stappertjen’ genoemd
en had hij de bijnaam De Pinne (vrek). Toen hij eens met zijn vrouw er op uit was om kalveren
te kopen in Groningen had een joodse plaatsgenoot op de ramen geschreven: ‘Meneer en
mevrouw die zijn er niet in, zeg nu niet meer: Hier woont de Pin.’ Na het overlijden van zijn
eerste vrouw hertrouwde hij met Lea Wijnberg (1892) uit Leek. Ze is in kamp Sobibor
vermoord in het jaar 1943. Uit zijn eerste huwelijk waren Samuel Jacob en Betjen geboren.
Samuel Jacob (1907-1944) werd slager en werd Sam genoemd. Hij was getrouwd met Carolina
Keizer (Hasselt 1905-Auschwitz 1942), de zuster van rabbijn Soes Manus Keizer. Hun twee
kinderen waren Jacob en Simon. Betjen was getrouwd met Israel David Rabinowitz. Zij
verhuisden in het jaar 1932 naar Enschede. In het jaar 1946 vertrokken zij met hun dochter
Thérèse Hilde Paulina naar Safes in Palestina. Hij trouwde voor de tweede keer en kreeg vier
kinderen: Regina Helena Theresia Aleida (1918-1945), getrouwd met Michel Jacobs (19191945) uit Amsterdam; Helena (1919-Oswiecim 1944); Ellie (1924-1924) en Eliazer (1926Dorohusk 1943).
Omstreeks het jaar 1925 verhuisde naar Rijssen de veehandelaar Mozes Aron van Engel uit
Goor. Hij was daar in het jaar 1888 geboren en werd in het kamp Oswiecim in het jaar 1942
vermoord. Hij was de zoon van Daniel van Engel en Francisca Grunwald. Hij trouwde in het
jaar 1925 te Maastricht met Jeanette Wolf uit Maastricht (1902-Oswiecim 1942). Ze hadden
drie kinderen Francisca (1926), Seraphine Johanna (1927) en Daniel (1929). Ze zijn allen in
het kamp Oswiecim in het jaar 1942 vermoord. Van Engel, die niet de meest sympathieke
veehandelaar in Rijssen was had de bijnaam ‘Schreeuw-meusken’. Hij liet in het jaar 1933
aan de Huttenwal een huis bouwen met daarachter en veestalling. Later is deze in gebruik
geweest als kazerne van de B.B. (Bescherming Bevolking).
Enkele jaren voor het uitbreken van de oorlog kwam de familie Van Bingen naar Rijssen. Ze
waren uitgeweken voor de vervolgingen in Duitsland, ze woonden in Ochtrup. Isaak van
Bingen werd in het jaar 1866 te Doesburg geboren en overleed in het jaar 1940 te Rijssen. Hij
was getrouwd met Julia Meijerhof uit Neheim te Duitsland waar ze in het jaar 1874 werd
geboren. Ze werd in het kamp Sobibor in het jaar 1943 vermoord. Isaak van Bingen is volgens
zijn geboorte in Doesburg en zijn Nederlandse nationaliteit afkomstig uit een langer in
Nederland wonende familie. Het is niet onmogelijk dat er verwantschap bestaat met de in het
jaar 1698 te Ootmarsum wonende slager Hertog. Diens kinderen noemden zich Van Bingen.
Isaaks zoon Bernhard (Ochtrup 1903-Anna Paulowna 1940) uit zijn eerste huwelijk met Bella
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Wolff was evenals zijn vader slager van beroep, aan de Haarstraat. Hij was getrouwd met
Berta Oppenheimer (Mörfelden Dld.1903-Sobibor 1943). Zij was familie van de bekende
atoomgeleerde Oppenheimer. Hun kinderen waren Isabella Trude (Rheine 1931-Sobibor
1943) en Bernhard Walter (Ochtrup 1932-Sobibor 1943). Berta en haar kinderen Isabella
Trude en Bernhard Walter werden weggevoerd naar het kamp te Sobibor waar ze in het jaar
1943 werden vermoord. Bernhard van Bingen die ook in Duitsland nog de Nederlandse
nationaliteit had, moet beter dan welke joodse Rijssenaar geweten hebben wat hem te
wachten stond toen de Duitsers ook Nederland binnen gevallen waren. Datgene namelijk
waarvoor hij met zijn gezin en ouders vanuit Duitsland gevlucht was. Zijn vroegtijdig
overlijden in Noord-Holland illustreert hoezeer hij hieronder gebukt ging.
Op 7 maart 1935 vestigde zich aan de Wierdenstraat te Rijssen in het vroegere huis van
notaris J.G. Schönfeld Wichers, de arts Rudolf de Haas (Deventer 1905-kamp Mauthausen
1942). Zijn ouders Lion de Haas en Carolina Polak hadden in de Kerkstraat te Wierden een
olie- en vetfabriek De Kroon. Hij trouwde in het jaar 1936 te Assen met Bertje Catharina
Boekbinder. Dokter de Haas was een alom geachte huisarts. Hem werd echter tijdens de
bezetting zijn beroep van huisarts uit te voeren praktisch onmogelijk gemaakt. In het jaar
1942 werd hij opgepakt. Zijn vrouw ontving later bericht van de Kommandantur
Konzentrationslager Mauthausen dat haar man ‘am 26.9.42 ist auf der Flucht erschossen
worden. Die Leiche wurde am 2.7.42 in Staatlichen Krematorium eingeäschrt.’
Het laatste joodse gezin dat zich voor de oorlog in Rijssen vestigde was dat van Marcus Polak
uit Goor. Hij was grossier in groenten en fruit. Hij werd te Goor geboren in het jaar 1903 en
vermoord in het jaar 1945 in het kamp Bergen Belsen. Zijn vrouw was Bertha de Levie uit
Mulheim, waar ze in het jaar 1904 werd geboren. Ze werd weggevoerd en in kamp Oswiecim
in het jaar 1942 door de nazi’s vermoord. Zijn stiefzoon (uit haar eerste huwelijk) Isaak Mozes
werd in het jaar 1926 te Gorssel geboren en werd vermoord in het jaar 1944 in kamp Midden
Europa. Zij woonden vanaf 9 januari 1940 aan de Tabaksgaarden 41a.
De NSB-ers grepen elke gelegenheid aan om iedereen duidelijk te maken, dat de tijden
veranderd waren en dat de beweging op een nationaal-socialistische maatschappij uit was,
waarin voor Joden geen plaats meer zou zijn. De NSB trachtte zich steeds duidelijker te
manifesteren en schrok niet terug voor geweld. Regelmatig waren er vechtpartijen tussen WAers enerzijds en verontwaardigde Almeloërs anderzijds. Het gevolg was dat de gebouwen van
de NSB, zoals het kringhuis in de Adastraat en het jeugdhonk van de Jeugdstorm in de
Vrielinkstraat, regelmatig vernield werden; ruiten werden ingegooid. Vooral het gebouwtje
van de Jeugdstorm moest door de politie beschermd worden. De uitdagende houding van de
NSB ten opzichte van de rest van de Almelose bevolking was dikwijls de voedingsbodem voor
heftige rellen. Het jaar 1941 was nog maar drie weken oud, toen de volgende anti-joodse
maatregel zich aankondigde: meldingsplicht voor alle personen die geheel of gedeeltelijk joods
waren. In een schrijven van 21 januari 1941 beval de SS-Untersturmführer van de SDAussenstelle Enschede, Warnecke, alle daarvoor in aanmerking komende personen op
verzamellijsten te plaatsen, volgens verordening nummer 6 van rijkscommissaris Seys
Inquart. De burgermeester verzocht daarop aan het Hoofd der Rijksinspectie van de
Bevolkingsregisters in Den Haag om toezending van vijfhonderd bewijzen van aanmelding.
Toen de gevraagde formulieren toegezonden waren, volgde publicatie van de verordening in
de plaatselijke dagbladen en via aanplakbiljetten. Moeiteloos konden de joden vervolgens
geregistreerd worden. De gemeenteambtenaren werkten de maatregel nauwgezet uit, exact
volgens de richtlijnen van het ministerie. De Joden haalden braaf de formulieren van het
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gemeentehuis en leverden die na invulling weer gedwee in bij de betrokken ambtenaren. Op
24 maart 1941 konden in totaal vierhonderdachtendertig ingevulde formulieren door de
gemeente naar de Sicherheitspolizei in Enschede worden verzonden. Een van de ambtenaren
had alles keurig voor de burgemeester gesorteerd. In een intern memo van de derde afdeling
deed de man verslag.
In deze gemeente zijn 438 personen van joodse bloede geregistreerd. Hiervan behoren 404
personen tot groep J (3 of 4 joodse grootouders of 2 joodse grootouders en gehuwd met een jood
of lid van de Nederlands Israëlische Gemeente), 19 personen tot groep G1 (2 joodse grootouders,
zonder meer), 15 personen tot groep G2 (1 joodse grootouder), totaal 438 personen.
Het spreekt voor zich dat de Joden ook nog eens leges moesten betalen, en wel een gulden
per persoon. Vanaf 1 juli 1941 moesten de joden zich nog een andere vernederende maatregel
laten welgevallen. Het was hen niet meer toegestaan om naar de radio te luisteren en de
apparaten moesten ingeleverd worden. De politie moest erop toezien dat de toestellen ook
daadwerkelijk ingeleverd werden en ging met regelmatige tussenpozen de joodse woningen
langs om de inleveringbewijzen te controleren. Er werd echter op 16 augustus 1941 een nog
veel ingrijpende maatregel tegen de joodse burgers afgekondigd. De Secretaris-Generaal Van
Dam deed een schrijven uitgaan naar alle gemeentebesturen, waarin hij verzocht om een
opgave van alle joodse leerlingen. Hij stelde dat de joodse leerlingen met ingang van 1
september van de scholen geweerd moesten worden en dat er binnen vier weken speciale
joodse scholen opgericht behoorden te zijn. De besturen van nagenoeg alle scholen in Almelo
leverden lijsten in van joodse kinderen. Dat gold zowel voor de openbare, als voor de
katholieke en een aantal protestantse scholen. Van sommige protestantse scholen weigerden
de besturen op principiële gronden medewerking te verlenen en verschaften geen inlichtingen
over hun joodse leerlingen. Of hun houding negatieve gevolgen heeft gehad, is niet bekend.
Maar later in de bezetting komen verschillende namen van deze bestuurders voor op de
gijzelaarslijsten die door de bezetters waren aangelegd, lijsten van ‘Deutschfeindliche
personen’. Ondertussen gingen de pesterijen van de joden in Almelo gestaag door. Kleine,
maar ook heel ingrijpende maatregelen volgden elkaar in snel tempo op. Zo was het de joden
inmiddels verboden openbare zwembaden te bezoeken. Zelfs het gebruik van badhuizen viel
onder deze verordening. Later zou de firma Palthe haar badhuis aan de Bakenstraat
openstellen voor de vervolgden. Echter pas na een zeer uitvoerige briefwisseling, die in maart
1942 begon en pas eindigde met de uiteindelijke toestemming van de Sicherheitspolizei uit
Arnhem eind september 1942. De deportaties waren toen al in volle gang. Als de joden van
het badhuis gebruik wilden maken, moest de firma Palthe er echter wel op toe zien dat er een
bord op de toegangsdeur was bevestigd met het opschrift: ‘Heden alleen voor Joden’. Men kon
er steevast rekening mee houden, dat de gang van zaken streng gecontroleerd zou worden
door de gemeentelijke overheid. Het gezag was als de dood om iets fout te doen, of een
overtreding inzake joden over het hoofd te zien. Men durfde absoluut geen verantwoording te
nemen en dekte zich bij voortduring in, door alle problemen voor te leggen aan een superieure
ambtenaar. Een voorbeeld was de arrestatie van Simon van Leeuwen (42 jaar) uit de
Doelenstraat op vrijdag 10 oktober 1941. De man fietste door de Grotestraat en groette een
vriend van hem door met zijn rechterhand een O-teken (O van oranje) te geven en daarbij
tegelijkertijd drie vingers van dezelfde hand tot een W (W van Wilhelmina) te vormen. Van
Leeuwen had pech want een wachtman (hulpagent) zag het gebeuren en spoedde zich daarop
naar het politiebureau om daar melding van te doen. Een NSB-er, Ten S., had de fietser
herkend en kon zodoende de naam van de overtreder geven. Op last van inspecteur Breedveld
werd Van Leeuwen op het politiebureau ontboden. Natuurlijk ontkende deze, evenals de
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vriend die hij gegroet had en die men inmiddels ook naar het bureau had overgebracht.
Volgens voorschrift werd de Sicherheitspolizei in Enschede van het voorval op de hoogte
gebracht. Een anti-Duits teken was niet zo maar een overtreding! De Duitsers gaven de
Almelose politie het bevel Van Leeuwen in arrest te houden. Ze verwachtten bovendien een
proces-verbaal in het Duits. Van Leeuwen, de pechvogel, zat drie maanden in een politiecel
en geen van de agenten had het lef om de man naar huis te sturen. Toen ging Van Leeuwen
op transport naar de Sicherheitsdienst in Enschede. Vandaar is de man doorgestuurd naar
kamp Vught of Amersfoort, de strafkampen. Vast staat in ieder geval dat Simon van Leeuwen
op 9 september 1943, samen met zijn echtgenote, in Auschwitz vermoord is.
Naar aanleiding van het veelvuldig doorsnijden van Duitse telefoonkabels in Twente besloot
de bezetter draconische maatregelen tegen de Joden te nemen, want die kregen natuurlijk de
schuld van alle verzetsdaden. Om een voorbeeld te stellen werden in Enschede, Oldenzaal,
Hengelo en Almelo honderdvijf joodse mannen onverwachts gearresteerd in de nacht van 13
op 14 september 1941. Het betrof voor een groot deel jonge en sterke mannen. De gevangenen
werden als ‘gijzelaars’ naar het concentratiekamp Mauthausen getransporteerd. Al na enkele
weken kwamen de eerste overlijdensberichten binnen. Toen eind oktober nagenoeg alle
gevangenen dood waren, beseften de joodse gemeenschap wat het betekende om naar een
concentratiekamp afgevoerd te worden. Het hele anti-joodse apparaat werkte ondertussen op
volle toeren. Een goed geoliede machine, gevoed door diefstal en plundering. Ook in 1942
waren er talrijke pesterijen om het leven van de vervolgden nog moeilijker te maken. De
meeste joden waren inmiddels van hun bezittingen beroofd. Geld, kunst, onroerende
goederen, eigen nering. Na de vernedering van de verplichte gele ster volgde de tweede Liroverordening van 21 mei 1942. Door middel van deze verordening konden de Duitsers de joden
nog hun laatste bezit ontfutselen. De hoofdbepaling van de verordening had betrekking op
het vrije maximum waarover ieder persoon maandelijks mocht beschikken. Dit werd verlaagd
van duizend naar tweehonderdvijftig gulden per gezin en gold dus niet meer per persoon. Wat
de joden aan kostbaarheden mochten houden was:
•
•
•
•

Eigen trouwringen en die van overleden echtgenoten;
Zilveren pols- of zakhorloges voor eigen gebruik;
Gebruikt tafelzilver, maar niet meer dan een vierdelig eetbestek per persoon;
Gebitsvullingen uit edel metalen voor persoonlijk gebruik.

Lang behoefden de rovers niet op de trouwringen en horloges te wachten. Het laatste schamele
bezit viel vanzelf in Duitse handen, toen de joden massaal gedeporteerd werden. Evenals de
gouden kronen en bruggen die uit de monden van de doden in de gaskamers gebroken
werden.
Zoals we weten hebben lang niet alle joden zich gemeld voor deportatie. Van de
honderdveertigduizend Nederlandse joden doken er in het begin vijfentwintigduizend onder.
Hiervan werden er achtduizend alsnog gearresteerd en in de vernietigingskampen
omgebracht. Om te kunnen onderduiken hadden de Joden hulp van andere Nederlanders
nodig. Hulp was er, vooral in de begintijd van de deportaties, niet voldoende. Er waren
Nederlanders die uit eigen beweging de vervolgde Joden hun hulp aanboden, anderen werkten
in groepsverband, in illegale cellen. Ook in Almelo. Door de razzia op de honderdvijf Twentse
joden in september 1941 kwam het verzet tegen de jodenvervolging echter eerder op gang dan
in de rest van het land. Dat kwam omdat bekend werd dat de gearresteerde Joden binnen
enkele weken waren vermoord in Mauthausen. Ongewild waren de nazi’ s er de oorzaak van
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dat een groot deel van de Twentse joden er niet over prakkiseerde om zich naar het ‘oosten’
te laten wegslepen. De zakenlui onder de joodse bevolking, zoals winkeliers en fabrikanten,
hadden de beste gelegenheid om onder te duiken. Zij kenden talloze niet-joden en bezaten
bovendien voldoende geld en goederen, die nodig waren voor een geslaagde onderduik.
Bovendien bezaten veel van die middenstanders een gezonde portie argwaan, waardoor ze
extra alert waren. Een andere groep die ook relatief eenvoudig een onderduikadres kon
vinden, waren de gemengde-gehuwden, omdat die dikwijls over voldoende relaties beschikten.
In Almelo was het voor veel Joden niet de vraag of men onderdook, maar wanneer. Dolf
Meibergen vertelde in een van zijn interviews dat het voor zijn ouders zonneklaar was dat zij
zich onder geen voorwaarde zouden laten wegvoeren naar de werkkampen. Zijn neef Meijer
Meibergen, die voor de oorlog met zijn familie naar Den Haag verhuisde, was dezelfde mening
toegedaan en vertelde:
We lazen toch de kranten! We hoorden en lazen wat er in Duitsland met de joden gebeurde.
Toen wij in mei 1940 bezet werden door diezelfde Duitsers, wisten wij genoeg. Voor ons stond
van meet aan vast dat we twee keuzes hadden: onderduiken of het land uit.
De Oud-Almeloërs verscheurden hun oproep, trokken de ster van hun kleding, pakten de
nodige spullen, doken vervolgens zelfstandig onder en alle vier overleefden ze de holocaust.
Maar zo snel besliste niet iedereen. Een onderduik vergde veel voorbereiding. Men moest de
beschikking hebben over distributiebonnen en stamkaarten, en als het even kon moest men
valse papieren zien te krijgen. En natuurlijk nog betrouwbare mensen die de verzorging van
de onderduikers voor hun rekening zouden nemen en een goed en betaalbaar adres. En daar
zat hem nou juist de kneep. Het zoeken van geschikte onderduikadressen was een zeer
moeizame en tijdrovende aangelegenheid. Vooral in de begintijd. Na de april-meistaking in
1943 werd het iets eenvoudiger, maar Joden onderbrengen bleef altijd een probleem.
Onderduikers voor de Arbeidsinzet in Duitsland kon je veel gemakkelijker geplaatst krijgen.
Op hulp aan Joden stond een zware straf, die schrikte veel mensen af. In het begin van de
eerste onderduikperiode moesten bonkaarten en andere papier ‘achterom’ geregeld worden
via vertrouwde relaties op het gemeentehuis, het distributiekantoor en het arbeidsbureau.
De Almelose kapper Frits Tusveld was een van de eersten die zich het lot van de joden aantrok.
Geheel zelfstandig bouwde hij samen met zijn vrouw een indrukwekkend netwerk op van
jodenhelpers. De hulp functioneerde volop tot juli 1944 toen Tusveld ‘stukliep’. Na zijn
gedwongen vlucht naar Zwolle bleef zijn echtgenote Henny Averink met behulp van de joodse
verzetsman Simon van Spiegel het hele netwerk runnen. Maar ook de beide zoontjes van
Tusveld, 10 en 13 jaar, verrichten regelmatig hand- en spandiensten. Tot aan de bevrijding
in april 1945 zou Tusveld goed zijn voor het redden van meer dan honderd Joden, waaronder
een aantal kleine kinderen uit de grote steden in het westen van het land.
TEHI NAFSJO SAROER BISROR HACHAJJIEM: Moge hun ziel gebonden zijn in de bundel
van het eeuwige leven.
Uit: De arrestatie van Salomon Hangjas van A.M. Reens
Salomon Hangjas had verdriet.
Z’n eenigste jonge, - z’n Rielie was bij de socialen gegaan.
‘Een slag’ voor een vroom man.
Dat ie ‘zooiets’ nog op z’n ouwen dag ‘most beleven’. Hij had hem toch zoo’n goed voorbeeld
gegeven.
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Op de talmud-thora (bijzondere school voor lager onderwijs) had ie ‘m gedaan: altijd zelf mee
naar de sjoel (synagoge) genomen; goed opgelet of ie ’s morgens wel z’n tefillum (gebedsriem)
legde; ’s avonds z’n meirif ooren (avondgebed) en nacht lajene (nachtgebed) zegde en ondanks
dat alles was ie toch bij de socialen te recht gekomme.
Dat kwam van de ‘diemantslijferijen’; daar worden de jongens, ‘tegenswoordig’ allemaal
bedorven.
Hoe komt een jehoede (jood) er toe ‘sosijaal’ te worde…?
Wie het daar vroeger van gehoord…?
Een jehoede zal niet goochemer (verstandig) zijn…! Dat is goed voor het Gajis (niet-joden) dat
zijn allemaal verstopte gemouche (stommerikken).
Z’n huishouden was er door ‘versteerd’ (verpest)… Rust kende ie niet meer.
Alles was hem te veel.

Uit: De posek (bijbelvers) van Sani van Bussum
De Seidertafel (sijder: avond voor Pesach) stond gedekt. Netjes zag het eruit. Alles, zoals het
hoorde: de matzeschotel, met de servet, de mierikswortel, die het bittere lijden van het volk in
Egypte, de frissche veldsla, die zijn veld-arbeid moest voorstellen; het ei, en het lekkere
mengseltje, dat het leem beteekent waarvan men steden bouwde…
Niets ontbrak. Een familie had kunnen aanzitten. En dat alles voor één persoon!
En toch was het goed dat alles in orde was. Waarom niet? Vroeger was toch ook alles in orde
geweest, toen al de kinderen nog leefden, toen vader er nog was? Eerde men hun nagedachtenis
niet, door nog even goed voor alles te zorgen? En bovendien: men weet nooit wat er gebeuren
kan. Er kan een gast komen. Op Paaschavond kan er een gast komen.
En het oude vrouwtje zit met gevouwen handen op haar stoel en kijkt naar haar Seidertafel.
Moe is ze. ’t Is ook een heele zorg om dat alles in orde te krijgen, en het huis schoon. Den heelen
dag heeft zij gesloofd, gekookt, ingekocht, gezorgd! Geen wonder dat ze moe is, erg moe. Maar
dat hindert niet, ze heeft geen haast. Straks zal ze den Seider geven, in haar eentje. Ze ziet op
haar gevouwen handen, haar glimmige, teere, rimpelige handjes. En het is of de beelden daaruit
opstijgen.
In Almelo wonen in 2005 nog een dertigtal Joden, daarbij meegerekend die uit de omliggende
gemeenten zoals Wierden, Vriezenveen, Rijssen en Nijverdal. Toen de bezetting voorbij was
telde de ‘kille’ op 1 januari 1946 honderdachtenvijftig zielen. Dat aantal was een jaar later al
gereduceerd tot honderdvijfentwintig leden. Kerkenraadvoorzitter Gottschalk sprak toen reeds
de vrees uit dat de Gemeenten die geen bestaansrecht meer zouden hebben, bij andere
Gemeenten gevoegd zouden moeten worden. Nu, zestig jaar later, schijnt het zover te zijn. Er
zijn besprekingen gaande om de Joodse Gemeente Almelo bij Enschede te voegen. Zoals vaker
bij fusies het geval is, kunnen dan emoties gaan meespelen. Vooral bij hen die de bezetting
aan den lijve hebben ondervonden en willen vasthouden aan het laatste stukje traditie in
Almelo
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Oorlog in Enter
Kronieken, feiten zonder commentaar:
Het jaar 1944

Donderdag 5 oktober: Eerste razzia in Enter, wie op straat liep werd meegenomen;
huiszoeking bij vele boeren, resultaat ongeveer veertig gevangenen die in de School met de
Bijbel werden opgesloten.
Zaterdag 7 oktober: Urenlang overtrekken van grote formaties vliegtuigen. In Enter werden er
ruim veertienhonderd geteld.
Woensdag 11 oktober: Dames Prakken moeten officier herbergen, bezwaar gemaakt door de
dames, commandant noemt de dames 'Deutschfeindlich'.
Donderdag 12 oktober: Dames Prakken moeten om 10 uur hun huis verlaten en zich bevinden
op minstens dertig kilometer afstand. Duitse officieren gaan het huis bewonen.
Zondag 15 oktober: Bij Beltman wordt het woonkamerameublement weggehaald en in café
Koenderink gezet.
Donderdag 19 oktober: Enkele projectielen vallen in Ypelo en bij de kanaalbrug bij
Bornerbroek; geen materiële schade maar wel enkele gewonden.
Vrijdag 20 oktober: Zout op de bon.
Donderdag 26 oktober: Razzia's en geruchten van razzia's overal.
Vrijdag 27 oktober: Georganiseerde razzia in Enter; heel veel mannen opgepakt en uiteindelijk
worden ongeveer veertig mannen op transport gesteld naar Zwolle; in de ochtend werd
omgeroepen dat alle mannelijke burgers zich zo spoedig mogelijk moeten melden op de
Brandput; voor twee dagen eten, een schop en een deken meebrengen; niemand
komt, iedereen is weggedoken en blijkbaar zijn de schuilplaatsen goed.
Zondag 29 oktober: Er is aangeplakt dat morgenochtend alle mannelijke personen zich om 8
uur in Wierden moeten melden; uiteindelijk is door drieëntwintig mensen uit de gehele
gemeente Wierden gehoor gegeven aan de oproep; die gingen naar Deventer. In de kerken zijn
praktisch geen mannen vandaag.
Dinsdag 31 oktober: Geen postverkeer meer van en naar Enter omdat Langenhof ook in Zwolle
'zit.’
Vrijdag 3 november: Er mag alleen elektrische stroom worden gebruikt tussen 7 en 9 uur 's
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avonds.
Donderdag 9 november: In het Enterveen, Elsen en Elsenerbroek wordt het leven voor de
boeren zo zachtjes aan zeer middeleeuws; dag en nacht trekken rovende SS-ers rond.
Maandag 13 november: In Enter moet verscheidene jonge mannen worden voortgeholpen, die
bij razzia's in Rotterdam zijn gepakt en op weg naar de 'Heimat' uit de rijdende trein zijn
gesprongen.
Woendag 5 november: Een 'Befehl' wordt aangeplakt: 'Ieder die niet vrijgesteld is moet zich
aanstaande vrijdag in Wierden melden; anders: razzia's, gijzelaars, verbeurdverklaring, und
so weiter.’
Donderdag 16 november: Exodus van mannen uit Enter, ze gaan naar 'elders'.
Vrijdag 17 november: Meldingsdag; het is te merken aan de absolute stilte straat; men zegt
dat zich twee personen hebben gemeld.
Zondag 19 november: Tweede strafzondag; het regent, de mannen komen niet buiten.
Zaterdag 25 november: Huiszoeking bij Morsink; niets gevonden; allen weg.
Vrijdag 1 december: Timmerarends is op 16 november gevlucht met vrouw en kinderen; de
Duitsers trekken nu in zijn huis.
Zondag 3 december: Nieuwe strafzondag; na 13.00 uur huisarrest voor alle burgers, nu als
straf voor een dynamietaanslag op de spoorbaan.
Donderdag 7 december: Naar aanleiding van een brief van de onderwijzers aan de
burgermeester met een verbolgen reactie op de gebeurtenissen, besluiten de Wierdense
collega's het bevel tot 'huisbezoek' op te volgen. Enter weigert, de onderwijzers gaan 'even aan
de kant'.
Vrijdag 8 december: Verbod van elektriciteitsverbruik.
Zaterdag 9 december: Verzetsman De Vries uit Ypelo is door de SD gevangen genomen, samen
met drie anderen; De Vries is vermoord na beestachtige mishandeling.
Zondag 10 december: Na 13.00 uur weer huisarrest voor alle burgers.
Maandag 11 december: Van huis tot huis wordt door de gemeente-elektriciens de stroom
afgesneden; 's avonds branden echter weer alle lampen.
Dinsdag 19 december: Vanmorgen bezocht de politie de Enterse onderwijzers; de politie kon
aan de burgermeester vertellen, dat ze allen thuis waren.
Donderdag 21 december: De onderwijzers zijn om 9 uur op het gemeentehuis ontboden, ze
denken dat het beter is om niet te gaan en bellen met het gemeentehuis om te vragen wat er
aan de hand is. De burgemeester verklaart dat de onderwijzers saboteurs zijn en hij begint
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over gevangenis en Duitse autoriteiten; woordvoerder Schutte legt de hoorn neer.
Donderdag 26 december: Het wordt een feestdag voor Enter want hals over kop zijn alle
Duitsers vanmiddag vertrokken, met medeneming van alles wat maar te vervoeren was!!
Woensdag 27 december: Vanmorgen inspectie in school; de schade is niet onherstelbaar; veel
is verdwenen, het hek verstookt, borden weg, vloeren, muren en plafonds zijn onbeschrijflijk
vies en kapot.
Donderdag 28 december: Bij Timmerarends is vreselijk huisgehouden en veel gestolen.

Het jaar 1945
Vrijdag 5 januari: Vannacht cirkelde een V 1 gedurende lange tijd boven Enter, gelukkig
zonder ongelukken te maken.
Zondag 7 januari: In opdracht van de Duitse bezetter moeten onderstaande personen, met
paard en wagen roggestro brengen naar een kazerne in Millingen op de Veluwe; vertrokken
om 18.00 uur. J.H. Broeze (Ypeloboer), E.A. ter Haar, G.J. ter Haar (Kattelaarsboer), A.
Horstman, H. Broeze (v.d. Höss), Joh. Roessink (loonbedrijf, reed voor Jansen (HakkenHendrik), Gerrit Kamphuis (Looren-Gaait) reed voor Holland (Ziemerink) en G. Wessels
(Keurs-Gerrit); ze zijn teruggekomen in de nacht van dinsdag 9 januari om 4 uur in veel
sneeuw en pikkedonker.
Dinsdag 9 januari: De politie krijgt opdracht het werk te gaan doen dat de onderwijzers
geweigerd hebben.
Woensdag 10 januari: Razzia in Enter; zeven jongens gevangen, zonder aankondiging van
tevoren.
Vrijdag 12 januari: Eerste transport Iko (Inter Kerkelijk Overleg) kinderen uit Utrecht
gearriveerd (kinderen uit het door honger geteisterde westen werden in Enter ondergebracht).
Zaterdag 13 januari: Tweede transport kinderen.
Maandag 15 januari: Derde transport kinderen uit Den Haag.
Maandag 22 januari: Alle mannelijke ingezetenen moeten zich weer melden.
Woendag 24 januari: Ieder, ook vrijgestelden moeten zich melden te Wierden; de meesten
gaan en worden vrijgesteld.
Vrijdag 26 januari: Voor het eerst start de V 1 vanuit het Haarbos.
Dinsdag 30 januari: Idem uit het Schwarzwald.
Zaterdag 10 februari: Vierde transport Iko kinderen.
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Woensdag 14 februari: Voortdurend schieten en bommen vallen in de buurt.
Maandag 19 februari: Morgen moet Enter zich weer eens melden in Wierden.
Dinsdag 20 februari: E.A. Ter Haar (Kattelaarsboer), F. Morsink (Bakker Frits van de Coöp)
en Acda (schoolmeester) opgepakt door de Duitsers als gijzelaars; ze werden opgesloten in de
Almelose gevangenis; met Ter Haar werden ook twee onderduikers opgepakt; één ervan was
bij de Enterse NBS, het waren B.J. Versteeg en G. Salemink.
Zaterdag 3 maart: Ter Haar vrij.
Zaterdag 10 maart: Troepenverplaatsing langs alle wegen op gevorderde boerenwagens. RKen openbare school weer bezet.
Woensdag 28 maart: Een V 1 komt neer op de Mors.
Zaterdag 31 maart: Acda thuis; Moffenaftocht.
Zondag 1 april: Pasen. Moffen vluchten al schietend; fietsendiefstallen.
Maandag 2 april: Tommies bij Goor; meisjes gedwongen aardappelen te schillen.
Donderdag 5 april: Granaten vliegen over Enter.
Vrijdag 6 april: Gewonde soldaten in Enter; in het Zuiderveld enkele huizen in brand
gestoken, net als dat van Schuitemaker aan de Rijssenseweg.
Zondag 8 april: Uittocht der Moffen; Enter bevrijdt!!!
Het Enterse verzet, de georganiseerde verzetsgroep bestaande uit:
-

Joep ten Berge, commandant van de B.S., strijdend gedeelte;
J.J. ten Berge (Kruls Jehan);
H. Velten (Bax Hendrik);
J. Brunnenkreef (Kremer Jehan);
H. Leussink (Schips Herman);
A.Schuitenmaker (Timmer Jans);
G. Rutjes (Rutjes Gerre);
F. Morsink (Bakker Frits), tevens lid van de O.D. (ordedienst).

Ook B. Homans (Homans Bernard) en Hendrikus De Vries hielden zich bezig met
verzetsactiviteiten.
De namen van de koeriersters zijn:
-

de meisjes ten Berge
Jannie Schipper
Lei Ter Hofstee
mej. Jannink
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Op 27 maart 1945 werden door de ondergrondse nog vier ophaalbruggen over het
Overijsselskanaal opgeblazen om de Duitse terugtocht te vertragen. Ook werden er overal
kopspijkertjes gestrooid die voor de Duitsers zeer hinderlijk waren. De optimisten verwachtten
elk ogenblik de bevrijding, de wat nuchter denkenden herinnerden zich al te goed 'Dolle
Dinsdag'. De ondergrondse kreeg ook nog geen opdracht om tot openlijke strijd over te gaan,
want het gevaar voor represailles was te groot. De Feldgendarmen, die de taak hadden om de
orde in de frontlinie te bewaren, patrouilleerden voortdurend en traden uiterst brutaal op
tegen burgers. De fanatiekelingen die achter waren gebleven behoorden meestal tot de
Nederlandse SS. Met één wapen waren ze voornamelijk zeer gevaarlijk: de Pantzerfaust
(bazooka: is een draagbaar antitankwapen dat raketten afschiet) die ze in enkele gevallen
zoals later in Almelo ook zouden gebruiken. Voor de naar de bevrijding reikhalzend uitziende
Entersen was het een verheugende aanblik om het gedesorganiseerde Duitse leger op de
terugtocht te zien. De doorbraak van het eerste Canadese leger en het tweede Engelse leger
over de Rijn tussen Emmerich en Wesel gaf de Duitsers een zodanige tegenslag, dat ze
volkomen in paniek raakten en ogenschijnlijk geen tegenstand van belang meer wisten te
bieden. De ziekenhuizen in Twente lagen inmiddels vol gewonde Duitsers en Rode
Kruistreinen waren op de stations geen zeldzaamheid. Bij verschillende huizen had men de
ruiten met latten verstevigd of met grote stroken papier beplakt. Dit bood enige bescherming
tegen de druk van allerlei explosies. Bij verschillende huizen had men in de tuin op
improviserende wijze schuilkelders gegraven.
Op dinsdag 17 april kwam Z.K.H. prins Bernhard om half twee op de Kartelaarsdijk bij de
Reggebrug (bij Binnengaaits) om Twente te verkennen. Hij wilde weten hoe alles verlopen was
in de oorlog. A.J.H. ter Haar was bij toeval bij de brug die gerepareerd werd. Hij was zo onder
de indruk van het gebeurde dat hij nadat hij de prins een hand had gegeven thuis gekomen
zijn pet nog onder de arm had. Onmiddellijk na de bevrijding veranderde het straatbeeld in
Enter volkomen. Het voordien zo verlaten dorp was vol met feestvierende mensen. De hele
bevolking liep uit en al degenen die waren ondergedoken, kwamen weer te voorschijn. Overal
wapperden de rood wit blauwe vlaggen. Veel straten stonden spoedig vol met Canadese
voertuigen en de mensen verdrongen zich om de tanks en de wagens om kennis te maken met
de mannen in kakiuniformen. Gul deelden de soldaten sigaretten en chocolade uit. Op de
trottoirs kookten de bevrijders hun potje. In grote blikken op hun benzinevergassers werd
warm water gemaakt waarin zij allerlei conservenblikjes deponeerden en zodoende vrij snel
een warme maaltijd klaar hadden. Allerlei heerlijkheden kon men zo weer na jaren zien en
ruiken. Er kwam een geheel bijzondere sfeer in het dorp. Iedereen trachtte met zijn gebroken
Engels contacten te maken met de Canadezen en men zong allerlei Engelse liedjes. Ondanks
de taalmoeilijkheden was het wederzijdse contact uitstekend. Natuurlijk werd dat in hoge
mate bevorderd door de gulle gaven van de Canadezen. Heel wat Enterse kinderen aten in
deze dagen voor het eerst van hun leven chocolade. Alles wat de soldaten weggaven smaakte
heerlijk. Eipoeder, sardientjes in tomatensaus, sterke Engelse thee en het overheerlijke
wittebrood dat men in tijden niet meer had gezien. Er heerste een zekere discipline, opvallend
was de gemoedelijke omgang tussen soldaten en officieren. Diezelfde gemoedelijkheid was er
ook in het contact met de bevolking. Overal was er muziek en op de straten en op de Brandput
werd spontaan gedanst. Men scheen in korte tijd te willen inhalen wat men in vijf jaar had
gemist. Nieuwe buurtverenigingen, waarvan er enkele nu nog bestaan rezen als paddestoelen
uit de grond. Een zeer prettig gevolg van de bevrijding was dat de voedselsituatie aanmerkelijk
beter werd. De broodrantsoenen gingen omhoog en men kon zelfs weer wittebrood en biscuits
krijgen. Ook de vleesrantsoenering en vetrantsoenering verbeterde met sprongen terwijl de
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zwarte markt nagenoeg verdween. Overal in de etalages zag men foto's van het koningshuis.
Iedereen kon nu ervaren wat vrijheid was! Na de capitulatie van de Duitsers op 5 mei 1945
was de oorlog in Nederland en Europa voorbij. De vreugde van de bevrijding kon echter niet
onbeperkt voortgaan, er moest weer worden gewerkt. Ook Enter had onder de
oorlogshandelingen geleden en er was dus heel wat opbouwwerk te verrichten. Door
gezamenlijk inspanning werden de beschadigde huizen snel hersteld. Aangezien de oorlog met
Japan nog voortduurde kon men zich vanaf 19 mei 1945 aanmelden als oorlogsvrijwilliger.
Het aanmeldingspunt hiervoor was het bureau Ootmarsumsestraat 75 in Almelo. Het bureau
fungeerde ook voor de aanmeldingen uit de gemeenten Borne, Rijssen, Tubbergen,
Vriezenveen en Wierden.
Het onderwijs werd zoveel als mogelijk hervat en de scholen deden een beroep op de ouders
om hun kinderen niet langer thuis te houden. Een goede schoolopleiding was een vereiste
voor de toekomstige opbouw van het land. Grote aandacht werd besteed aan de
volksgezondheid. Dat een en ander nog niet vlekkeloos kon verlopen bleek wel uit de
samenstelling van de ambulancedienst die met particuliere auto’s haar werk moest
verrichten. Op vrijdag 11 mei 1945 werden alle verduisteringsvoorschriften opgeheven.
Gelukkig hadden zowel de geallieerden als de Nederlandse regering in Londen de
wintermaanden 1944-1945 gebruikt om in het zuiden van het land enorme voedselvoorraden
op te slaan. Deze voorraden werden nu over de overige delen van het land gedistribueerd. Het
had een aanmerkelijke verbetering van het voedselaanbod tot gevolg. Het zuiden was één en
al verwoesting omdat het zowel krijgsgebied als operatiegebied was geweest en ten dele door
de bevolking ontruimd. De Duitsers hadden onder andere Roermond en omgeving doen
evacueren naar Friesland. De mannen van de Nederlandse Spoorwegen pakten het werk weer
krachtig aan om zo snel mogelijk de treinen weer te laten rijden. Ze waren een half jaar op
non-actief geweest. In de eerste plaats reden de treinen voor de voedselverzorging en de
kolentransporten. Met name de brandstofvoorziening was nogal zorgelijk en dit zou nog
geruime tijd blijven duren. De door koningin Wilhelmina en de regering in ballingschap in
Engeland voorbereidde vernieuwing zou nog een tijdlang uitblijven. Ze hadden geen rekening
gehouden met de desolate werkelijkheid. De veelbelovende plannen werden niet verwezenlijkt.
De zuivering leverde niet op wat ze ervan hoopten en veel van het oude keerde terug. Wel werd
het visioen van een bevrijd, herrezen vaderland verwezenlijkt, maar niet dat dat mooier
Nederland geboren werd dat de verzetshelden voor ogen zagen, toen zij de dood tegemoet
gingen. Eerst de jongeren in de jaren zestig rekenden af met het verzuilde Nederland. De
Canadese militairen schenen de rol van ambassadeurs van hun land met succes te hebben
gespeeld, want in de naoorlogse jaren werd Nederland één van de voornaamste bronnen van
Canadese immigratie. Een duidelijk bewijs van het elan van de opbouw was de grote
tentoonstelling 'Twente herrijst'. De tentoonstelling werd in augustus 1956 op de kasteelweide
in De Dijk gehouden en die zelfs door prins Bernhard werd bezocht. Langer dan een
mensengeneratie is het geleden dat Enter werd bevrijd. Voor degenen, die de oorlog hebben
meegemaakt, roept de herdenking ieder jaar op 4 mei persoonlijke herinneringen en gevoelens
op. Voor anderen, die na het jaar 1945 werden geboren, biedt deze herdenking de mogelijkheid
tot bezinning op de zo moeizaam verworven vrijheden en mensenrechten. Er werd een
monument 'Voor Hen Die Vielen' onthuld op de Brandput, waar jaarlijks op 4 mei de
herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog wordt gehouden.
Vrede brengt vreugde, oorlog verdriet. Het is een waarheid die de oude Entersen zelf hebben
ervaren. De jongeren zullen hopelijk van deze ervaring kunnen leren. Een bezoek aan het
Canadese oorlogskerkhof in Holten, waar bijna veertienhonderd Canadese bevrijders zijn
begraven, zal hierbij ongetwijfeld nuttig zijn.

155

V 1 op Huttenwal te Rijssen
Enkele dagen voor de Bevrijding in april 1945 vond in Rijssen een groot drama plaats. Er
waren in Nederland door de bezetter verschillende lanceerinstallaties voor raketten geplaatst,
onder meer in Almelo, maar ook drie in de nabijheid van Rijssen, niet ver van de weg richting
Markelo. De Duitse bezetter vorderde regelmatig paarden en wagens om 's nachts hun wapens
van de stations naar de lanceerplaatsen te vervoeren. Overdag was dat te gevaarlijk, omdat
Engelse vliegtuigen op elk bewegend voorwerp schoten. De V1's en later de V2's waren
allemaal gericht op Londen of Antwerpen, om daar dood en verderf te zaaien. Zo probeerden
de Duitsers het offensief van de geallieerden tot staan te brengen en de oorlog in het voordeel
van Duitsland te beslechten.
Met gevaar voor eigen leven pleegden de dwangarbeiders in de Duitse raketfabrieken vaak
sabotage. Daardoor kwamen de wapens regelmatig niet van de grond of stortten ze voortijdig
neer. De raketten werden 's nachts afgevuurd. De mensen luisterden dan gespannen naar het
geluid van de overvliegende V1's of stonden buiten bezorgd naar de lucht te kijken als ze een
stip met een uitlaatvlam erachter in westelijke richting zagen vliegen. Soms viel de motor
vroegtijdig stil en dan was het maar de vraag waar deze raket zou neerkomen, met alle
gevolgen van dien. "Je kon het horen als er iets mis was. Dan begon de raket te stotteren. Net
als bij een motor die niet goed loopt."
De Rijssenaren liepen niet het meeste gevaar van de V1's die hiervandaan werden afgeschoten,
want die vlogen naar het zuidwesten. De V1's die vanuit Almelo overkwamen, leverden veel
meer gevaar op. Die vlogen namelijk recht over Rijssen. Al een paar keer was er een V1 in de
buurt van Rijssen neergekomen. Kwam de V1 in het open veld aan de grond, dan ging hij vaak
niet af. In de nacht van zondag 25 op maandag 26 maart 1945 ging het ook boven Rijssen een
keer mis. Met een ontzettende dreun viel de vliegende bom op de Huttenwal. Een overlevende
van de voltreffer vertelde later dat de kerosine tegen de ramen spoot. "Alles vloog overeind en
repte zich in pyjama's en nachthemden naar buiten. Midden op de Walstraat stonden de
mensen huiverend te kijken naar het sinistere vuur dat hoog boven de daken uittorende."
Tijdens het blussen van de brand kwam er ook nog een Engels vliegtuig over dat, tot overmaat
van ramp, in een duikvlucht in de richting van de vuurzee een bom afwierp. Er kwamen die
nacht drieentwintig mensen om het leven: negen door de neerstortende V1 en veertien ten
gevolge van de bom. Onder deze laatste groep bevonden zich vijf brandweerlieden.
Waarschijnlijk zijn er aan Duitse zijde ook twee slachtoffers gevallen. Ook waren er veel
gewonden. Het verdriet en de verslagenheid waren groot. Na de Tweede Wereldoorlog is voor
deze slachtoffers nooit een apart monument opgericht. Wel herinnert een plaquette in de
brandweerkazerne aan de vijf omgekomen brandweerlieden.
De luchtaanvallen in de omgeving van de gemeente Rijssen-Holten verhevigden zich vanaf
december 1944, toen de Duitse Wehrmacht een deel van haar lanceerprogramma’s voor de
V1-kruisraketten naar de bossen in de rechthoek Enschede-Zutphen-Deventer-Almelo
verplaatsten. Vanaf zeven lanceerinrichtingen werd op 16 december 1944 om 5.02 uur het
vuur op Antwerpen geopend. Tot aan het einde van de avond op 24 december 1944 werden
vijfhonderd V1-kruisraketten afgeschoten.
In het centrum van het lanceergebied bevond zich de gemeente Rijssen-Holten. De bossen van
de Holterberg ten noorden van Holten en het bos ten zuiden van Rijssen leenden zich goed als
opstelplaats voor de V1-kruisraket. De NS-stations Rijssen en Holten, alsook het
wegenverkeersnet waren verder uitstekend geschikt voor de bevoorrading van gedemonteerde
kruisraketten en voor de bouw van lanceerinrichtingen.
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In de periode mei 1940 tot september 1944 zijn voortdurend luchtaanvallen van de
geallieerden op het Ruhrgebied in Duitsland uitgevoerd evenals op het bestaande
burgervliegveld ten noorden van het NS-station Rijssen dat als uitwijkvliegveld voor het
militaire vliegveld Twente bij Enschede was omgebouwd. Op onregelmatige tijdstippen tot aan
de zomer van 1944 vielen geallieerde escorterende jachtvliegtuigen en terugkerende
bommenwerpers in de gemeenten Rijssen en Holten de spoorlijn, het radarstation en de
stellingen van de luchtafweer aan.
Het zuidelijk gedeelte van de Holterberg, een voormalig oefenterrein van het Nederlandse leger,
werd door de Duitse Wehrmacht verder uitgebouwd voor zowel de opleiding van infanteristen
als ook voor het beproeven van zwaar militair materieel. In 1943 werd het gebied overgenomen
door de Waffen-SS (2e SS-tankkorps met het 9e en 10e tankdivisie) om tankgrenadiers op te
leiden en van het front terugkerende soldaten op te frissen en die vervolgens de modernste
tank- en artillerietechnieken te leren In deze periode was het voor de geallieerden zeer
belangrijk om het spoorwegtransport en de militaire oefeningen van de Waffen-SS rondom de
Holterberg te verstoren.
Met de start van de bevrijding van Nederland door de geallieerden in september 1944 (Operatie
Market Garden) verhevigden de aanvallen van de geallieerde luchtmacht op het Nederlandse
spoorwegnet. Het spoorwegtransport voor de bevoorrading aan het front diende tot een
minimum te worden beperkt. Vanaf de herfst van 1944 tot het voorjaar van 1945 werden bij
voorkeur de lichte bommenwerpers van het type Boston en Mosquito, alsook de
jachtbommenwerpers Typhoon en de jachtvliegtuigen Spitfire voor de aanvallen op de
spoorwegtrajecten ingezet. Met bommen tot een kaliber van 1.000 lbs werden bruggen en
belangrijke spoorweggebouwen verwoest, terwijl het treinverkeer met luchtdoelraketten van
7,5 cm kaliber tot 12,7 cm en boordkanonnen van 2 cm werd aangevallen.
Vermoedelijk werden in de jutefabriek vlak ten zuiden van het NS-station Rijssen vermoedelijk
de V1-kruisraketten opgeslagen. Het tijdelijk vliegveld ten noorden van het NS-station Rijssen
zorgde voor het transport van dringend benodigde specialisten en ingenieurs, alsmede voor
reserveonderdelen en toebehoren. De goed gecamoufleerde stellingen in de bossen werden in
het algemeen niet door de geallieerde gevechtvliegtuigen ontdekt. Daarom werden alle
transportwegen die konden dienen voor de bevoorrading van de kruisraketten, de spoorlijn
Deventer-Wierden en de wegen vanaf Duitsland in de gemeente Rijssen-Holten, bij goede
weersomstandigheden, voortdurend door de geallieerden gecontroleerd en aangevallen. Zo
werd in de namiddag van 11 maart 1945 een transportcolonne met kruisraketten en
toebehoren door 50 lichte bommenwerpers aangevallen en in de morgen van 19 maart 1945
een munitietrein met een lading van zesenzeventig V1-kruisraketten vernietigd.
De opmars van de geallieerden naar de Rijn zorgde ervoor dat verdere lanceerinrichtingen van
V1-kruisraketten naar de streek tussen Deventer-Enschede-Almelo werden verplaatst.
Vanuit dit gebied werden tussen 1 en 30 maart 1945 in totaal 1.556 V1-kruisraketten op
Anrwerpen en Luik afgeschoten. Dat was voor de geallieerden het sein om nog intensiever het
onderzoeksgebied Rijssen-Holten vanuit de lucht te bestuderen en met jachtbommenwerpers
dag en nacht de vermoedelijke lanceerinrichtingen aan te vallen en waarbij
fragmentatie(splinter)bommen, luchtdoelraketten, machinekanonnen en ook al gedeeltelijk
napalm werd ingezet. Strenge camouflage- en geheimhoudingsmaatregelen van de Waffen-SS,
alsook het nachtelijk afschieten van de V1-kruisraket, verhinderde de vernietiging van de vele
opstelplaatsen van de mobiele lanceerinrichtingen in het onderzoeksgebied. Een bijzonderheid
in de door de Duitsers gehanteerde camouflage bestond er uit dat geen zwaar
luchtdoelgeschut in het lanceergebied werd gestationeerd. Ter bescherming van de
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lanceerinrichtingen en de infrastructuur diende gedecentraliseerd middelzwaar en licht
luchtdoelgeschut (3,7 cm en 2 cm). Bij de luchtaanvallen van de geallieerde
jachtbommenwerpers werd daarom op alles geschoten wat zich op de grond maar bewoog.
Een massaal en doelgericht bombardement op deze gedecentraliseerde en goed
gecamoufleerde doelen is echter nooit overwogen.
Nadat de geallieerden op de rechter Rijnoever meerdere bruggenhoofden hadden ingenomen
en het Duitse leger zich in het Ruhrgebied terugtrok, vielen vanaf het bruggenhoofd Emmerich
op 28 maart 1945 de troepen van het 1e Canadese leger de Achterhoek binnen. Op weg naar
de Noordzeekust was het Twentekanaal ten zuiden van de gemeente Rijssen-Holten een
serieuze hindernis die door de Duitsers hardnekkig werd verdedigd. Bijna alle nog bestaande
bruggen over het kanaal werden door de Duitsers op het laatste moment opgeblazen en de
wegen en straten werden van zowel AP- als AT-mijnen voorzien. Op 30 maart 1945 om 8 uur
werd de laatste V1-kruisraket afgeschoten. De V1-lanceerinrichtingen werden vervolgens
gedemonteerd of opgeblazen. Het bedienend personeel van de V1-kruisraketten werd
vervolgens als infanterist ingezet tegen de Canadezen. Vermoedelijk is ook op dit tijdstip de
afdeling van de Waffen-SS overgeplaatst naar Duitsland, omdat in het ‘Kriegstagebuch des
Oberkommandos der Wehrmacht’ alleen nog wordt gesproken van de 2e divisie
Fallschirmjager en eenheden van het 15e leger.
Als 2e Duitse verdedigingsstelling ten noorden van het Twentekanaal diende vermoedelijk de
spoorlijn Deventer-Wierden, de verkeerswegen N344 en N350, het militaire oefenterrein met
zijn stellingen en de voormalige lanceerinrichtingen van de V1-kruisraketten. Het voormalige
vliegveld ten noorden van het NS-station Rijssen moest voor gevechts- en transportvliegtuigen
worden geruimd. In grote haast werden vermoedelijk de nog niet geloste treinwagons
ongeordend uitgeladen en de munitie in de afgravingen in de buurt van de spoorlijn en het
militair oefenterrein uitgestald. Waarschijnlijk betrof het hier tankmunitie voor een compagnie
van het 2e SS-tankkorps.
Het nog bijna vegetatieloze jaargetijde maakte het de Duitsers mogelijk om door de aanleg van
loopgraven en tankgrachten, militaire schuilplaatsen en geschutstellingen ten noorden van
het Twentekanaal de geallieerde aanval op veel plaatsen te vertragen, omdat men in het open
veld de tanks en de mobiele gepantserde bruggenleggers kon beschieten en vernietigen. Door
de massale inzet van jachtbommenwerpers en zware artillerie konden de Duitsers uiteindelijk
op de noordoever van het Twentekanaal worden verslagen. De geallieerde aanval verliep eerst
ten westen van de gemeente Rijssen-Holten en vervolgens werden Rijssen en Holten op 9 april
1945 bevrijd.
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Rijkswerkkampen
De Rijksdienst voor de Werkverruiming resorteerde onder het ministerie van Sociale zaken.
Het hoofdkantoor was gevestigd in een villa in het Bezuidenhoutkwartier te Den Haag. Daar
was ook het archief gevestigd. Bij het bombardement op 3 maart 1945 is bijna het volledige
archief verloren gegaan. Daar het hier een Rijksdienst betrof waren er weinig bemoeienissen
van de Gemeenten waar de kampen en projecten gevestigd waren. Incidenteel is er in een
gemeentearchief nog wel eens een (gedeeltelijke) bouwvergunning te vinden. Vaak werd de
burgemeester gevraagd om te bemiddelen bij aanname van personeel. Dergelijke gegevens
worden dus ook nog wel in het gemeentelijk archief aangetroffen. Voor overige zaken is de
onderzoeker afhankelijk van ooggetuigen.
In navolging van de werkverschaffingkampen werden ook de kampen van de Rijksdienst voor
de Werkverruiming meestal in een V-vorm (bijna U-vorm) gebouwd. Zo’n kamp bestond vaak
uit twee woonbarakken met ieder zes wooneenheden voor acht personen. Het was dus
geschikt voor bewoning door 96 personen. Een wooneenheid bestond uit een ruimte met acht
stapelbedden voorzien van strozakken. Aansluitend was een woonkamer met eettafel en
stoelen. De gehele ruimte moest verwarmd worden met één kachel. Er was een klein aanrecht
in de eetkamer. Beide vertrekken hadden een oppervlakte van achttien vierkante meter.
Verder was er meestal een toiletgebouw, een waslokaal, een magazijn en een pompgebouw
voor de eigen watervoorziening op het terrein. Daarnaast waren er voorzieningen voor de
centrale keuken, de kantine en een ziekenzaaltje. Deze laatste waren vaak een verlengde van
de woonbarakken. Vaak was er ook nog een fietsenbarak en soms een stalbarak. De woning
van de kok/beheerder was op het kampterrein. Bijna alle gebouwen waren van hout.
Tijdens de bouw van een kamp werden er meestal één of meerdere nachtwakers aangesteld.
Deze bleven vaak tot in 1944 in dienst. Een kamp werd gerund door een beheerder die tevens
kok was, de zo genoemde kok/beheerder. Deze stelde lokale krachten aan naar behoefte.
Meestal was dat een huishoudelijke hulp, een hulpkok en wat meisjes voor de huishoudelijke
dienst. Bij de grotere kampen werd soms een kantinebeheerder aangesteld.
De joodse werkkampen werden op basis van een op 10 oktober 1941 door de Duitse
rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart genomen besluit, ingericht. Wat de nazi's betrof waren
deze kampen geen werkkampen maar wachtkamers voor verder transport van de joden. In de
nacht van 2 op 3 oktober 1942 (Jom Kipoer) werden de joden uit deze kampen gehaald. Ze
werden met het voorwendsel gezinshereniging overgebracht naar kamp Westerbork.
Uit Duitsland gevluchte Joden werden in Nederland opgevangen in het werkdorp voor Joodse
vluchtelingen in Nieuwesluis, dat in 1934 werd geopend.
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Ansichtkaart van de toegangspoort van het Rijkswerkkamp Twilhaar. Links achter de
omheining
is
de
koksof
beheerderswoning
zichtbaar,
rechts
de
kantine.
In de jaren dertig zette de Nederlandse regering werkkampen voor uitkeringsgerechtigde
werklozen op. Deze werklozen moesten daar werken teneinde recht te behouden op een
uitkering. Over het algemeen werd er gewerkt in ontginnings- en ruilverkavelingprojecten van
de Heidemij. Vanaf 3 februari 1939 neemt de Rijksdienst voor de Werkverruiming de
werkverschaffingkampen over. Deze dienst liet ook zelf nieuwe kampen bouwen. Deze kampen
werden gebouwd bij een werkgelegenheidproject. Aan het werk veranderde niets. Wel kregen
de kampbewoners nu een salaris in plaats van een uitkering. Zij verbleven vrijwillig in het
kamp. Van december 1941 tot en met augustus 1942 werden tweeenveertig onder de
Rijksdienst voor de Werkverruiming ressorterende kampen ontruimd. Deze waren
voornamelijk in Noord- en Oost Nederland gelegen. Vanaf 10 januari 1942 vormden zij de
wachtkamer van kamp Westerbork.
De maximale personeelsbezetting van een werkverruimings-werkkamp bestond uit een
kok/beheerder, die de leiding over het kamp had. Daarnaast was er vaak een hulpkok en
waren er kampmeisjes en kampknechten. Deze laatsten werden in de Joodse werkkampen
vervangen door Joodse bewoners. Verder was er een nachtwaker met assistent, een
motordrijver en een kantinebeheerder.
De Joodsche Raad onder leiding van prof. dr. D. Cohen en A. Asscher [ging er mee akkoord
werkloze Joden naar het noorden en oosten van Nederland te sturen. Mede door de
maatregelen van de Duitse bezetter waren er in Nederland al in het begin van de Tweede
Wereldoorlog veel Joodse werklozen. De Duitse autoriteiten overwogen reeds vroeg deze
werklozen over te brengen naar werkkampen. In totaal zijn er meer dan veertig van deze
kampen ingericht. De bezetter ontnam alle Joodse mensen hun baan waardoor zij van zijn
bewind qua inkomen afhankelijk werden. In totaal zijn er ruim tweeenvijftighonderd zo
werkloos gemaakte Joodse 'werklozen' overgebracht naar de werkkampen. De eerste
tweeduizend werden op 9 januari gekeurd en kwamen op 10 januari 1942 in een werkkamp
aan. Het werk dat zij moesten verrichten was onder andere spitten op de heide, aardappels
rooien en wegen of paden aanleggen. Deze joodse werklozen verdienden twintig procent
minder dan de andere werklozen. Omdat de grond bevroren was kwam er in de eerste
maanden weinig van werken terecht. Bij de tewerkstelling van de Joden in de kampen heeft
de arbeidsdienst bemiddeld. Het doel van de bezetter was mede het isoleren van de joodse

160

mannen van hun gezinnen, om zodoende deze groep gemakkelijker in de greep te houden.
Feitelijk waren de Joodse werkkampen wachtkamers voor kamp Westerbork. De kampen zijn
gedurende de periode van joodse bewoning onder beheer van de Rijksdienst voor de
Werkverruiming gebleven.

Foto
van
de
kinderen
uit
de
kuststreek
in
werkkamp
Twilhaar.
Links
Hein van de Berg, kantinebeheerder, en midden twee Nijverdalse werkkrachten,
Miene Klink en Gonda Hobert. Wie zijn de kinderen?
De leiding van een kamp was in handen van de kok/beheerder. Aanvankelijk was het regime
mild en was er voldoende en goede voeding. Bij schrijven van 20 mei 1942 scherpte de directie
van de Rijksdienst voor de Werkverruiming het regime aan. Er moesten voortaan appels
worden gehouden en de verlofregelingen werden ingekort. Tijdens inspecties moesten de
bewoners in de houding staan - hierop werd geoefend. Het voedselrantsoen werd kleiner en
het werd verboden van buitenaf voedsel te ontvangen. Nadat de kok/beheerders (op een later
tijdstip) bij de SS in kamp Ommen op cursus waren geweest verdween al het menselijke uit
de bejegening. Er kwam ook een sterk militaristische hiërarchie.
In februari 1941 werd duidelijk dat het Madagaskarplan geen doorgang kon vinden. De
Engelsen waren immers heer en meester op de zeeën. Toen is in kleine kring rond Heinrich
Himmler besloten tot de vernietiging van de Joden. In juli 1941 werd een begin gemaakt met
het massaal vermoorden van Joden in Wit-Rusland en de Oekraïne. Er werden zogenaamde
gaswagens gebruikt waarmee de Joodse bevolking van veroverde gebieden door middel van
uitlaatgassen om het leven werd gebracht. Rond november 1941 werden de eerste
vernietigingskampen opgezet. Bij de Wannseeconferentie was gekozen voor het pesticide
Zyklon B als meest efficiënte middel om de Joden te vermoorden. In de loop van 1942 draaide
de nazi-vernietigingsmachine op volle toeren; in Nederland leidde dat ertoe, dat de
werkverruiming voor Joodse werklozen door de SS werd ingezet in de vervolgingsmachinerie.
In een brief van eind september 1942 stelt de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD,
Zentralstelle für judische Auswanderung dat er op 25 september in tweeenveertig kampen
5242 mannen uit vijfentachtig steden en dorpen in de werkkampen zaten. In diezelfde brief
wordt meegedeeld dat er besloten is tot Gesamtevakuierung van de Joden uit de werkkampen
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einschliesslich Angehörigen. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden de werkkampen
leeggehaald en werden ook de Angehörigen afgevoerd naar kamp Westerbork. Daar
arriveerden aldus tienduizend mensen op één dag, om later naar de vernietigingskampen te
vertrekken.
De kampen
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Arriën bij Ommen
Balderhaar bij Kloosterhaar
Beenderribben
Beugelen bij Staphorst
Bruinhorst bij Ederveen
Conrad bij Rouveen
De Beetse bij Jipsinghuizen
De Bruine Enk bij Nunspeet
De Fledders bij Norg
De Landweer bij Elsloo
De Vanenburg, Putten
De Vecht
De Rips
De Wite Peal (De Witte Paal)
De Wittebrink
De Zomp bij Ruurlo
Diever A bij Oude Willem
Diever B
Echten
Geesbrug
Gijsselte
Het Wijde Gat
It Petgat bij Blesdijke
’t Harde
Hilvarenbeek
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Kloosterhaar
Kremboong bij Tiendeveen
Landweer, Elslo
Lievelde
Linde
Mantinge
1 en 2 Mariaveen
Molengoot bij Collendoorn
Oranje bij Fochteloo
Oranjekanaal bij Oranje
Orvelte bij Orvelte
Overbroek bij Kesteren
Oud Bellingwedde Pikbroek
Palästina
Rouveen
Ruinen
Schaarshoek
’t Schut aan de Schuttensteeg
Schuttershof bij Ede
Steenwijkerwold
Stuifzand
Twilhaar bij Nijverdal
Vledder
Ybenheer bij Fochteloo

Op enkele plaatsen zijn monumenten opgericht ter herinnering aan de werkkampen.
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De Fledders (Norg)
Diever A (Oude Willem)
De Landweer
It Petgat
Ybenheer
Molengoot
Twilhaar
Vledder (twee monumenten)

De jaren 1929-1940 worden wel aangeduid als "de crisisjaren", een periode van ernstige
economische depressie na de beurskrach van 1929 in de Verenigde Staten. Bijna de helft van
het werkzame deel van de bevolking is in deze periode korte of lange tijd werkloos geweest. In
heel Nederland werden werkverschaffingsprojecten georganiseerd om werklozen een nuttige
tijdsinvulling te geven. Vrijwillig was dat niet. Veel werklozen werden gehuisvest in
werkkampen. Het zou niet de enige functie van de kampen blijven.
De werkzaamheden van de werklozen uit de
kampen bestonden vooral uit
ontginningswerkzaamheden. De woon- en werkomstandigheden zullen zwaar zijn geweest.
Dat de bewoners door hun verblijf in het kamp weinig contact meer hadden met hun familie
en vrienden in het westen, zal het er niet makkelijker op hebben gemaakt.
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Van de plannen voor uitgebreide ontginning kwam niet veel terecht, omdat de oorlog roet in
het eten gooide. In opdracht van de Duitse bezetters werden begin januari 1942 honderden
joodse mannen van hun gezinnen gescheiden om te gaan werken in speciale kampen. Ze
werden ondergebracht in een veertigtal Rijkswerkkampen die daarvoor op last van de bezetter
werden ontruimd.

Ansichtkaart van de achterkant van het Rijkswerkkamp Twilhaar. Op de
voorgrond
de
twee
woonbarakken,
midden
linksachter
de
kantine,
rechts
van de vlaggemast de beheerderswoning
De kampen werden verbanningsoorden. De dorpsbewoners hadden nauwelijks contact met
de joodse mannen in het kamp. De korte periode dat ze er waren ondergebracht,
ongeveer negen maanden, zou daar een verklaring voor kunnen zijn. Het werk dat de joden
moesten verrichten, stond onder toezicht van de Nederlandse Heidemaatschappij en de
Rijksdienst voor werkverschaffing. In feite hadden de nazi's het voor het zeggen, maar ze deden
het liefst voorkomen alsof de Nederlandse instanties de regie voerden. Dat wekte bij de joodse
kampbewoners meer vertrouwen en daar was het de Duitsers ook om te doen.
In de loop van 1942 werden de bestaande ordebepalingen van de werkkampen aangescherpt.
Er kwamen strenge, uniforme maatregelen voor alle jodenkampen. Op zaterdag 3 oktober
werden alle joodse werkkampen door de Grüne Polizei ontruimd. In het dichtstbijzijnde dorp
wachtte de trein naar Westerbork. Bron: regiocanons.nl.
Er is door onderzoek in archieven en reacties op publicaties inmiddels een deel van de
geschiedenis van het werkkamp Twilhaar boven water gehaald. Met name de reacties op
artikelen van onze hand in de Groninger Gezinsbode en het Auschwitz Bulletin hebben de
onderzoekers in contact gebracht met nabestaanden en familie of kennissen van de joodse
mannen die naar Twilhaar werden gezonden. Inmiddels hebben we op deze manier
achtendertig8 namen van joodse gegijzelden weten te verkrijgen. Ze weten nog lang niet
genoeg. Er moeten in 1942 zo'n negentig mannen in Twilhaar hebben gezeten die op 3 oktober
van dat jaar allemaal zijn afgevoerd naar Westerbork en niet lang daarna naar kampen als
Auschwitz. Dat er nog meer namen te achterhalen zijn wordt duidelijk als u het verhaal leest
van de man, die het oorlogsmuseum in Nijverdal bezocht en daar op een foto aan de muur
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zijn vader herkent. De man, die hij herkend heeft, is ons onbekend. De bezoeker kennen wij
evenmin.
Een andere groep bewoners van Twilhaar, waarover we weinig tot niets weten, komt uit
Scheveningen en Den Haag. Het betreft de eerste groep werkloze mannen, die hier aan het
werk is gezet.
Kamp Twilhaar is in januari 1941 in gebruik genomen en heeft gelijk al onderdak verleend
aan 96 zeelieden en vissers uit Scheveningen en Den Haag die van de bezetter niet meer uit
mochten varen. We kennen slechts de namen: Van der Toorn en Engel Plugge uit
Scheveningen, Dirk Munnik, die vanuit het kamp een kaart heeft gestuurd naar Mej. Munnik,
V.Ravensteinstraat in De Haag, Maarten Plugge uit Scheveningen, die vanuit het werkkamp
is ondergedoken in Nijverdal, en een H.v.d.Heide, V. Leeuwenhoekstraat 20 in Den Haag.
Burgemeester Witschey heeft in april 1941 het initiatief heeft genomen tot oprichting van een
comite met als doel het verblijf van de zeelieden te veraangenamen. Er werden vanaf die tijd
regelmatig gezellige en ook geestelijke avonden georganiseerd evenals lezingen. Verder werd
er voor lectuur en spellen gezorgd en tevens muzikale optredens. Het eerste optreden vond al
op 23 april plaats met een uitvoering van het Eerste Nijverdals Strijkorkest (ENSO).
Henner Hoymann, beheerder van kamp Twilhaar van november 1941 tot september 1945,
vermeldt in zijn artikel De zwarte week in Erika:
Eind april 1942, als een donderslag uit een helderen hemel, ontvang ik het bericht, dat de
Werkverruimings-arbeiders uit Den Haag en Scheveningen niet meer zouden komen, daar mijn
kamp aangewezen was voor het opnemen van Joodsche mannelijke medeburgers.
Kamp Molengoot was een van de vele werkkampen in de Tweede Wereldoorlog in Nederland
waar men verplicht werd zwaar werk te verrichten onder harde omstandigheden. Het kamp
lag bij Collendoorn, iets ten noorden van Hardenberg, aan wat nu de Luggersweg is.
Kamp Molengoot werd in het begin van de oorlog opgericht als werkkamp voor arbeiders die
vanuit de Rijksdienst voor de Werkverruiming, kortweg werkverschaffing, spit- en graafwerk
verrichtten voor de Heidemij. Tot begin januari 1942 hebben werkeloze Nederlanders in het
kamp gewoond. Zij moesten helpen bij het graven van het kanaal de Molengoot. Leider van
het kamp was een kok/beheerder. Het kamp, bestaande uit enkele houten barakken, werd
kort na de bevrijding afgebroken. Twee inwoners van het dorp, Jan Fikken en Alex Alferink,
brachten door onderzoek veel gegevens en enkele foto's boven water, die te zien zijn op hun
website.
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Rijkswerkkamp Twilhaar lag in de Tweede Wereldoorlog een beetje verscholen in de bossen
naast de Paltheweg tussen Nijverdal en Haarle. Het is na de bevrijding meer dan een halve
eeuw onbekend gebleven.
Nadat er in de beginjaren van de oorlog zeelieden en vissers werden tewerkgesteld, fungeerde
Twilhaar een tijdlang als kamp voor gegijzelde joodse mannen. Zij vonden hier hun voorportaal
van vernietigingskampen als Auschwitz en Sobibor.
Aan het eind van de crisisjaren dertig van de vorige eeuw werd door de "Rijksdienst voor de
Werkverruiming" een aantal werkkampen gebouwd om werklozen aan arbeid te helpen en van
onderdak te voorzien.
Ongeveer vijftig van deze kampen (het precieze aantal is onbekend, maar ze lagen vooral in
het oosten en noorden van Nederland) werden in 1942 door de Duitse bezetters ontruimd om
werkloos gemaakte Joodse mannen dwangarbeid te laten verrichten.
Het onderbrengen van joden in werkkampen was een meesterzet. Vrouwen en kinderen bleven
rustig wachten op de terugkeer van hun kostwinner. Ze werden als het ware meegegijzeld,
konden geen kant op. De Arbeitseinsatz maskeerde misdadige plannen, die in datzelfde
oorlogsjaar aan het licht zouden komen.
Werkkamp Twilhaar, waar voornamelijk joodse mannen tussen de vijftien en zestig jaar uit
Groningen zaten, was een van die joodse werkkampen.
Op 25 april 1942 zouden Amsterdamse joden vanaf het Amstelstation naar o.a. Twilhaar
worden gezonden, maar er is toen in Nijverdal geen van die mensen waargenomen. Die dag
kwamen in Overijssel voornamelijk Amsterdammers terecht in kampen als Arrien, De Conrad,
De Vecht en Molengoot. In de zomer van datzelfde jaar werden Groningers naar onder andere
Twilhaar, Balderhaar en Kloosterhaar gezonden.
Op 10 juli 1942 arriveerde de eerste groep joodse mannen van drieentachtig joodse mannen.
Kampbeheerder Hoijmann: "Het waren allemaal mensen uit de stad Groningen. Nog vol moed
en gein." Deze groep werd later aangevuld met iets meer dan twintig joden uit Amsterdam en
Tilburg. Daarmee was het kamp (dat circa honderd personen kon herbergen) vol.
Aanvankelijk was het regime mild. De mannen werd toegestaan het kamp te verlaten en zich
vrij in Nijverdal te bewegen. Censuur op brieven was er niet en er mocht bezoek worden
ontvangen. Maar al na een maand werden de duimschroeven aangedraaid. De beheerder van
Twilhaar werd door de bezetter naar het strafkamp Erika in Ommen op cursus gestuurd om
te leren hoe hij joden kon pesten.
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De joodse dwangarbeiders hebben onder toezicht van medewerkers van Staatsbosbeheer een
perceel grond van tweehonderd bij honderd meter bouwrijp gemaakt voor inplant. De mannen
hebben niet de tijd gekregen ook daadwerkelijk bos op de Heuvelrug aan te planten.
In werkelijkheid diende het gebruik van de joodse werkkampen als Twilhaar in Nijverdal een
heel ander doel. SS-Obergruppenfuehrer en hoofd van de Waffen-SS en de Politie in
Nederland, Hanns Rauter, schreef in een brief aan Reichsfuehrer SS en hoofd van de Duitse
politie Heinrich Himmler over de werkelijke functie van deze kampen:
'In deze werkverruimingskampen bevinden zich ongeveer zevenduizend joden. Wij hopen dit
aantal op 1 oktober op achtduizend joden te kunnen brengen. Deze achtduizend joden hebben
ongeveer tweeentwintigduizend familieleden in heel Holland. Op 1 oktober zullen al die
werkkampen in een grote actie door mij worden bezet en op dezelfde dag zullen de familieleden
daarbuiten worden gearresteerd en naar de beide grote, nieuw ingerichte jodenkampen in
Westerbork en Vught worden overgebracht.'
Na drie maanden ploeteren op de flanken van de Nijverdalseberg, de Haarlerberg en de
Elerberg werd de groep uit Twilhaar op 2 oktober 1942 onder bewaking van Duitse soldaten
lopend over de berg over de Grotestraat naar het station van Nijverdal gedreven om vervolgens
onder het mom van gezinshereniging naar Westerbork te worden getransporteerd. Vrijwel
onmiddellijk werden zij met hun gezinnen naar Auschwitz en andere vernietigingskampen in
Oost-Europa gedeporteerd, waar zij bijna allemaal om het leven zijn gekomen.

166

Uit de Panorama van 1941
Het is moeilijk aan te geven hoe het met de joodse dwangarbeiders uit Twilhaar is afgelopen,
omdat we van de bijna honderd mannen, die er moeten hebben gezeten, nog maar
achtendertig namen hebben kunnen achterhalen. Maar de gegevens, die we wel hebben
kunnen vinden, geven een schrikbarend beeld. Er zijn Groningers geweest, die langer in het
Nijverdals kamp hebben gezeten, dan dat ze daarna nog in leven zouden zijn.
Izaak van Berg bijvoorbeeld, de kruidenier die samen met zijn zoon Max in Twilhaar zat, is
binnen drie weken na zijn vertrek uit Nijverdal, tegelijk met zijn vrouw Louisa in Auschwitz
vermoord. Hij werd slechts vierenvijftig jaar. Samuel Blok werd nog sneller omgebracht: op 12
oktober 1942, slechts tien dagen na zijn verblijf uit Twilhaar, werd hij samen met zijn vrouw
Goltje en zijn zes jarig zoontje Abraham in Auschwitz de dood ingedreven.
Barend Zomerplaag, die ontsnapte uit Twilhaar, vond eind maart 1944 in Midden-Europa zijn
dood. Een ander, die de benen nam uit Twilhaar, Jo Broekema, overleefde de oorlog en
bereikte de leeftijd van zesentachtig jaar. Hij stierf in 2000 in Londen.
Jo Broekema was een uitzondering. De meesten stierven een gruwelijke dood in Oost Europa:
Joseph Gompers 28-02-1943 Auschwitz, Meier Behr 07-02-1945 Grosz-Rosen, Piet Bohemen
31-03-1943 Auschwitz, Max van Berg 21-05-1943 Sobibor, Maurits Bollegraaf 28-02-1943
Kdo Bobrek, Jacob Bollegraaf 28-02- 1943 Auschwitz, Roepie Bollegraaf 30-04-1943
Auschwitz en nog veel meer mensen.
Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verkochten de heren Ter Horst,
jutefabrikanten te Rijssen (Overijssel) enkele percelen grond op de Sallandse Heuvelrug aan
Staatsbosbeheer. Op een van die stukken grond tussen Nijverdal en Haarle, gelegen aan de
Paltheweg, werd door de Dienst voor de Werkverruiming, net als op meerdere plaatsen in
Noord- en Oost-Nederland, in 1940 een barakkenkamp ingericht voor Nederlandse mannen,
die werkloos waren. Het kreeg de naam Rijkswerkkamp Twilhaar.
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Voor tewerkstelling in Nederlandse rijkswerkkampen opgeroepen Joden bij het Amstelstation.
Bron: beeldbankstadsarchiefamsterdam.nl.
Het kamp op de Haarlerberg, een gedeelte van de Sallandse Heuvelrug, bestond uit twee
woonbarakken met in totaal een kleine honderd slaapplaatsen. Verder had het kamp een
kantine en een barak, waarin de keuken en de woning van de kampbeheerder, die kokbeheerder werd genoemd, waren ondergebracht. Daarnaast waren er nog wasgelegenheden
en toiletten.
De werkzaamheden die in kamp Twilhaar moesten worden uitgevoerd bestonden uit het
bewerken van heide en woeste grond, hier op de Sallandse Heuvelrug in ruime mate aanwezig.
De werkzaamheden stonden onder toezicht van Staatsbosbeheer, die de heer Roebert,
afkomstig uit Steenwijkerwold, aanstelde als opzichter. Hij ging wonen in boerderij Twilhaar,
adres 8C Haarle, daar waar momenteel nog steeds het kantoor van Staatsbosbeheer is
gevestigd.
De Rijksdienst voor de Werkverruiming, die overal in het land werkkampen neerzette, heeft
waarschijnlijk een blauwdruk gehad voor de bouw en de inrichting van al die kampen.De
schotten, waaruit de barakken bestonden, werden prefab waarschijnlijk in Ommen
voorbereid. Derk Jan Dunnewind,een timmerman uit Ommen, verklaarde op die manier te
hebben meegewerkt aan de bouw van het werkkamp in Arriën en aan nog een groot aantal
andere werkkampen in Nederland.
De schotten of delen van wanden werden naar Nijverdal vervoerd en ter plaatse in elkaar gezet
door mensen van de aannemer Markvoort, Roelofs en Haase uit Rijssen, volgens diezelfde
blauwdruk.De kampen die op deze manier ontstonden in bijvoorbeeld Hardenberg, Junne en
Arriën, Kloosterhaar en Balderhaar, Schaarshoek, Twilhaar en tot in Brabant toe, leken
allemaal op elkaar: een kantine, een kok- of beheerderswoning en twee in v-vorm geplaatste
woonbarakken.
Met de bouw van het werkkamp op de Twilhaar is zoals gezegd in 1940 door vermoedelijk
Roelofs en Haase uit Rijssen begonnen.
Werkkamp Twilhaar werd in januari 1941 in gebruik genomen en bood aanvankelijk onderdak
aan zesennegentig zeelieden en vissers uit Scheveningen en Den Haag, die door maatregelen
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van de Duitsers niet meer konden uitvaren naar zee. Ze werden door de bezetter aan het werk
gezet via de Dienst voor de Werkverruiming, die hen naar Nijverdal stuurde.
Ver van huis, op de heide van de Sallandse Heuvelrug, werden deze zeelieden aan ongewoon
en zwaar grondwerk gezet. En het werd er niet gemakkelijker op, doordat hen de zeer strenge
winter van 1941-1942 te wachten stond. Het kamp moet meerdere malen door
sneeuwstormen zijn ingesneeuwd en de grond, die ze moesten bewerken, was tot ver in april
diepbevroren. Toch is het hen gelukt op het terrein van Staatsbosbeheer een boomkwekerij
aan te leggen, die de naam De Plantage kreeg.
In 1942 veranderde de bezetter de bestemming van Twilhaar door in het kamp joodse
Nederlanders te isoleren. Twilhaar werd hiermee een van de bijna vijftig joodse werkkampen
in Nederland. Op 25 april 1942 zouden Amsterdamse joden vanaf het Amstelstation naar o.a.
Twilhaar worden gezonden, maar er is toen in Nijverdal geen van die mensen waargenomen.
Die dag kwamen in Overijssel voornamelijk Amsterdammers terecht in kampen als Arrien, De
Conrad, De Vecht en Molengoot.
Op 10 juli 1942 arriveerde de eerste groep joodse mannen van 83 joodse mannen, uit
Groningen, later aangevuld met joden uit Amsterdam en Tilburg. Aanvankelijk was het regime
mild. De mannen werd toegestaan het kamp te verlaten en zich vrij in Nijverdal te bewegen.
Censuur op brieven was er niet en er mocht bezoek worden ontvangen. Maar al na een maand
werden de duimschroeven aangedraaid. De beheerder van Twilhaar werd naar het beruchte
strafkamp Erika in Ommen gestuurd om te leren hoe hij de joden er stevig onder kon houden.
Na drie maanden ploeteren op Sallandse Heuvelrug werd de groep op 2 oktober 1942 onder
bewaking van Duitse soldaten lopend over de Grotestraat naar het station van Nijverdal
gedreven. Onder het mom van gezinshereniging ging het naar Westerbork. Vrijwel
onmiddellijk werden zij met hun gezinnen naar Auschwitz en andere vernietigingskampen in
Oost-Europa gedeporteerd, waar zij bijna allemaal om het leven zijn gekomen.

De gezinnen Vlieland, Messlier, Hayes en De Vries in werkkamp Twilhaar,
samen met Stefane Rode en Zuster Brouwer.
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Na de plotselinge ontruiming op 2 oktober 1942 heeft het kamp waarschijnlijk een paar
maanden leeg gestaan. Vanaf eind december 1942 met onderbrekingen tot 1944, mogelijk
zelfs 1945, zijn er evacués uit de kuststreken gehuisvest geweest, met name uit de omgeving
van Katwijk en Noordwijk, Den Haag en Scheveningen. Het waren gezinnen die door de
Duitsers in het kader van de bouw van de Atlantikwall uit hun huis verdreven waren.
Twee ansichtskaarten, die in deze periode vanuit Twilhaar zijn verstuurd, zijn inmiddels boven
water gekomen. De eerste is verstuurd door de familie Den Dulk aan de familie Wieringa,
Koningin Emmakade 169 in Den Haag. De tweede kaart is gestuurd naar R. ten Kley Jr. Naar
diens woonplaats kunnen we slechts gissen, maar we denken dat er Woerden staat.
Toen in 1943 in de buurt van werkkamp Twilhaar door de Duitsers een V1-lanceerbasis werd
aangelegd, moest het gebied in de directe omgeving hiervan worden ontruimd. De gezinnen
zijn toen onder andere tijdelijk overgebracht naar werkkamp Schaarshoek in Heino
Op dit moment zijn negenentwintig namen bekend van de ongeveer negentig mannen, die in
het Nijverdalse kamp hebben vastgezeten.
1 Pieternella Pietje Arentje Vlieland (Katwijk a Zee)
2 Arentje Vlieland (Katwijk a Zee)
3 Dirkje Vlieland-Haasnoot (Katwijk a Zee)
4 Hr. Messlier (Katwijk a Zee)
5 Aaltje Vlieland (Katwijk a Zee)
6 Dirkje Vlieland (Katwijk a Zee)
7 Gerrit Vlieland (Katwijk a Zee)
8 Leendert Vlieland (Katwijk a Zee)
9 Mw. Messlier (Den Haag)
10 Mw. Hayes met kind
11 Stefane Rode (Alkmaar)
12 Zr. Brouwer
13 Janne de Vries (Castricum)
14 Moeder de Vries (Castricum)
15 Eeltje de Vries (Castricum)
16 Riek de Vries (Castricum)
17 kinderen Hayes
Van negen van hen is min of meer een herinnering of biografie te maken: Jozef en Meijer Behr
(beiden broers van de befaamde violist Benny Behr), Piet (Mozes) Bohemen,
vertegenwoordiger, Maurits van Adelsbergen, vertegenwoordiger bij Santega, Nathan Berkelo,
kelner, Flip Berkelo, muzikant, Michiel Berkelo, eveneens muzikant, Jo Broekema, geestelijk
ambtenaar rabbinaat en Izak Bollegraaf, koopman, allen uit de stad Groningen. Lezers die
herinneringen of informatie over deze mannen hebben worden evenwel dringend verzocht
kontakt op te nemen met de beide Nijverdallers.
Nog dringender is behoefte aan informatie over de volgende personen uit de stad Groningen
waarover vrijwel niets bekend is: Bernard Aptroot, landbouwer, Izak van Berg, kruidenier, zijn
zoon Max (Mozes) van Berg, Coen Berkelo, Hugo en Manfred Benima, kooplui aan de
Westerkade, Joel van Coevorden, kelner, Maurits Bollegraaf, procuratiehouder, Simon
Bollegraaf, fietsenmaker, de gebroeders Jacob, Issie en Roepie Bollegraaf, kooplui uit de
Folkingsestraat, Philip Broekema, E, Berkelo, H. de Vos van Coevorden en H. ten Brink.
Van al deze personen is ondertussen bekend geworden, dat ze in 1942 in het Nijverdalse
werkkamp hebben gezeten en op 2 oktober van dat jaar werden afgevoerd naar Westerbork.
De meesten zijn kort daarna gedeporteerd naar de vernietigingskampen in Oost-Europa.
Daarnaast speuren we naar de ontbrekende 61 namen van Groninger mannen die in 1942 in
Twilhaar hebben gezeten. We vragen u eens te willen neuzen in oude schoenendozen en op
oude foto's naar aanwijzingen als 'Werkkamp Nijverdal' of 'Twilhaar' of het jaartal '1942'. Ook
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kunnen achternamen een aanknopingspunt zijn: Groninger joodse mannen met achternamen
beginnend met een A, een B of een C zouden in het Nijverdalse werkkamp terecht zijn
gekomen.
Hieronder een lijst van Groninger joodse mannen in de leeftijd van 15-55 jaar, die konden
worden opgeroepen voor de werkkampen. De lijst-Van Gelder, uit Terug Van Weggeweest, is
hier afgespeurd op namen beginnend met A, B of C, want die zouden naar het Nijverdalse
werkkamp worden gezonden. Wie duidelijkheid kan geven, dat deze mannen inderdaad in
Twilhaar zaten, wordt vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen.
Mogelijke Groningse mannen in werkkamp Twilhaar:
1. Abramowitz, Samuel, 09-04-1925 Amsterdam, refinierder
2. Achttienribbe, Simon, 30-06-1906 Amsterdam, leraar
3. Van Adelsbergen, Albert, 2-12-1915, Groningen, bureaugehilfe
4. Van Adelsbergen, Maurits, 8-7-1913, Groningen, grossist
5. Altmann, Wilhelm, 1-4-1915, Untermais, leraar
6. d'Ancona, Joseph Samuel, 19-9-1902, Amsterdam, grossist
7. Anspacher, Hermann, 22-10-1887, Achim, ledig
8. Aptroot, Bernard, 18-03-1893, Hoogezand, landarbeider
9. Aptroot, Julius, 12-11-1921, Hoogezand, backergeselle
10. Aptroot, Heiman, 9-9-1890, Leek, schneider
11. Aptroot, Johan Adolf, 9-2-1923, Eelde, bureaugehilfe
12. Asscher, Izak, 5-5-1921, Groningen, tischler
13. Asscher, Meier, 31-7-1922, Groningen, analyst
14. Barnstijn, Maurits, 20-2-1910, Groningen, vertreter
15. Barnstijn, Salli Alexander, 23-5-1923, Groningen, bureaugehilfe
16. Bamberg, Jakob, 20-10-1888 Stapelmoor, makker
17. Bambergen, Joseph, 19-12-1897 Stedum, landarbeiter
18. Bambergen, Philip, 23-7-1906 Loppersum, vertreter
19. Barend, Philip, 13-3-1917 Amsterdam, vertreter
20. Bargeboer, Lazarus, 10-5-1906 Winschoten, schuhgesel
21. Bargeboer, Philip, 11-9-1896 Scheemda, arbeiter
22. Baruch, Abraham, 26-2-1896 Nieuweschans, landarbeiter
23. Beer, Maurits, 6-3-1893 Amsterdam, vertreter
24. Beer, Paul, 22-10-1920 Amsterdam, leraar
25. Beer, Simon, 7-8-1922 Amsterdam, landwirt
26. de Beer, Louis Henri, 23-9-1906 Groningen, konditor
27. de Beer, Abraham, 21-10-1902 Zutphen, koopman
28. de Beer, Simon, 14-12-1908 Groningen, lumpens
29. de Beer, Jonas, 10-12-1915 Groningen, koopman
30. de Beer, Philip, 21-9-1914 Groningen, vertreter
31. de Beer, Salomon Philip, 26-8-1888 Den Helder, backer
32. de Beer, Benjamin, 5-1-1921 Vlagtwedde, huisknecht
33. de Beer, Moos, 28-2-1918, Groningen, magazinbeamte
34. Behr, Hartog, 11-7-1887 groningen, koopman
35. Behr, Hartog, 24-3-1912 Zuidhorn, leraar
36. Behr, Israel, 23-2-1900 Groningen, koopman
37. Behr, Izak, 14-10-1895 groningen, vertreter
38. Behr, Benjamin, 12-12-1904 Groningen, koopman
39. Behr, Simon, 3-11-1898 Groningen, schoenhandelaar
40. Behr, Philippus, 1-9-1926 Groningen, zonder beroep
41. Behr, Jozef, 8-6-1914 Groningen, magazijnbediende
42. Benjamins, Eliazer, 7-10-1906 Amsterdam, zuschneider
43. Benninga, Jacob, 15-6-1917 Eenrum, bakkersknecht
44. ter Berg, Izaak, 21-4-1903 Leeuwarden, boekrestaurateur
45. van Berg, Abraham, 25-9-1909 Groningen, spezereigesch.
46. van Berg, Herman, 15-5-1920 Groningen, klerk
47. van Berg, Izaak, 5-4-1888, Groningen, koopman
48. van Berg, Mozes, 21-5-1912 Groningen, anstreicher
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49. van den Berg, Godfried, 4-12-1892 Groningen, koopman
50. van den Berg, Heiman, 15-12-1898 Groningen, bedrijfvoerder
51. Berkelo, Coenraad, 5-9-1902 Delfzijl, vertreter
52. Berkelo, Cornelis, 14-9-1926 Groningen, zonder beroep
53. Berkelo, Eliazer, 2-12-1908 Groningen, groentehandelaar
54. Berkelo, Izak Nathan, 11-1-1903 Groningen, zonder beroep
54. Berkelo, Simon, 14-1-1893 Groningen, magazijnbediende
55. Berkelo, Simon, 9-5-1906 Delfzijl, pakhuisknecht
56. van Beugen, Louis, 9-11-1901 Veendam, administrateur
57. Blatt, Rudi Albert, 25-10-1912 Berlijn, bedrijfsvoerder
58. Blatt, Levie Marcus, 18-5-1904 Assen, vertreter
59. Blok, Levie, 2-2-1919 Groningen, fotograaf
60. Blok, Emanuel, 24-12-1896 Groningen, magazijnbediende
61. Blok, Emanuel, 30-11-1911 Groningen, koopman
62. Blok, Israel, 13-7-1907 Groningen, metzger
63. Blok, Izak, 7-7-1914 Groningen, vertreter
64. Blok, Izak Abraham, 16-5-1912 Groningen, koopman
65. Blok, Abraham, 22-7-1914 Groningen, koopman
66. Blok, Phlip, 20-12-1911, Groningen, koopman
67. Blok, Mozes, 13-12-1905 Groningen, slager
68. Blok, Mozes, 27-10-1908 Groningen, bureaugeh.
69. Blok, Nathan, 28-11-1913 Groningen, koopman
70. Blok, Philippus, 13-9-1881 Groningen, veehandelaar
71. Blok, Philip, 27-8-1908 Groningen, vertreter
72. Blok, Samuel, 30-5-1882 Groningen, koopman
73. Blok, Samuel, 26-9-1909 Groningen, vertreter
74. Bohemen, Coenraad, 1-8-1897 Groningen, vertreter
75. Bohemen, Joel, 5-3-1921 Groningen, vertreter
76. Bohemen, Salomon, 25-9-1924 Groningen, zonder beroep
77. Bohemen, Leo, 11-4-1906 Groningen, vertreter
78. Bollegraaf, Abraham, 4-10-1883 Groningen, koopman
79. Bollegraaf, Maurits, 13-5-1912 Groningen, burogeh.
80. Bollegraaf, Simon, 12-6-1910 Groningen, fietsenmaker
81. Bollegraaf, Jacob Abraham, 4-5-1911 Groningen, koopman
82. Bollegraaf, Jacob, 29-11-1889 Wischoten, koopman
83. Bollegraaf, Izak, 25-12-1918 Winschoten, koopman
84. Bollegraaf, Simon, 14-4-1927 Winschoten, koopman
85. Bollegraaf, Jacob, 10-2-1910 Winschoten, magazijnchef
86. Bollegraaf, Mozes, 20-03-1892 Groningen, koopman
87. Bollegraaf, Berend, 21-10-1925 Groningen, zonder beroep
88. Bollegraaf, Harm, 29-10-1920 Groningen, magazijnchef
89. Bollegraaf, Ruben, 20-02-1887 Groningen, koopman
90. Bollegraaf, Abraham, 17-05-1915 Groningen, muzikant
91. Bollegraaf, Jacob, 06-12-1909 Groningen, koopmant
92. Bollegraaf, Levie, 27-03-1914 Groningen, muzikant
93. Bollegraaf, Ruben, 16-04-1920 Groningen, muzikant
94. Bollegraf, Morris Harry, 31-12-1921 Amsterdam, landarb.
95. Boomgaart, Herman Willem, 16-07-1879 Dordrecht, zonder beroep
96. Boomstra, Levie, 27-04-1880 Eenrum, koopman
97. Bouman, Barend, 10-11-1900 Vianen, slager
98. Boomstra, Abraham, 11-01-1891 Eenrum, koopman
99. Braaf, Mozes, 05-01-1900 Vlagtwedde, kn. melkerij
100. Braaf, Wolf, 15-04-1898 Vlagtwedde, kn. landarb.
101. Braun, Ferdinand, 29-06-1886 Sohren, koopman
102. Braun, Siegbert Emanuel, 18-05-1890 Brandenburg, zonder beroep
103. Brink ten, Hugo, 09-02-1904 Dortmund, koopman
104. Broek van,Philip, 30-12-1911 Veendam, vertegenwoordiger
105. Broek van, Levie, 06-01-1901 Rotterda, bedrijfsleider
106. Buter, Rienk, 07-03-1901 Berlijn, fuszlpl
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107.
108.
109.
110.

Cahn, Max, 21-01-1925 Groningen, leraar, fotograaf
Coevorden van, Abraham, 01-12-1894 Muhlheim, slager
Coevorden van, Levie, 30-08-1912 Groningen, zonder beroep
Coevorden van, Jules David, 10-06-1901 Hamburg, zonder beroep

Vanaf eind december 1942 met onderbrekingen tot 1944, mogelijk zelfs 1945 hebben
voornamelijk gezinnen in het kamp Twilhaar gewoond die gedwongen waren te verhuizen
vanwege de aanleg van de Atlantikwall en huisvesting van Duitse militairen.
Twee ansichtkaarten, die in deze periode vanuit Twilhaar zijn verstuurd, zijn inmiddels
boven water gekomen. De eerste kaart is verstuurd door de familie Den Dulk, die de foto van
het kamp heeft gezonden naar de familie Wieringa, die destijds woonde aan de Koningin
Emmakade 169 in Den Haag. De tweede kaart is geschreven met lichtgroene vulpeninkt, die
in de tussenliggende jaren helaas waterschade heeft opgelopen, zodat de tekst bijna
onleesbaar is geworden. De ansicht is verstuurd aan R. ten Kley Jr. Naar diens woonplaats
kunnen slechts geraden worden maar gedacht wordt dat er Woerden(?) staat.

De laatste jaren zijn enige namen bekend van gezinnen, die verbleven in Twilhaar:
Familie Van Eik, Den Haag/Scheveningen
Mevrouw Corsius en twee kinderen, Den Haag/Scheveningen
Mevrouw Joosten en haar zoon uit Den Haag
Mevrouw Groenewegen en haar dochter uit Den Haag/Scheveningen
Familie Den Dulk, Den Haag
De heer en mevrouw Mes(s)lier uit Den Haag
Echtpaar Mulder Den Haag/Scheveningen
Mevrouw Brens met vier kinderen uit ??
Mevrouw Hayes met twee kinderen, Den Haag
Mevrouw Ketting met dochter en zoon uit Scheveningen.
Mevrouw Dirkje Vlieland-Haasnoot (Ma Dirkje) en kinderen uit Katwijk of Scheveningen
Mevrouw De Vries en drie dochters uit Castricum
Bron: Mevrouw Annie Schouten-Steggerda uit Roelofarendsveen (2002)
Na het zware geallieerde bombardement op Nijverdal (donderdag 22 maart 1945) waren heel
wat gezinnen niet alleen familieleden verloren maar daarnaast ook nog eens hun hele hebben
en houden kwijtgeraakt. Voor enkele van deze daklozen op zoek naar woonruimte bood kamp
Twilhaar een oplossing.
Geert Kamp, een kind uit een van de getroffen gezinnen: "We hebben eerst een dag of vijf bij
familie en kennissen gewoond, daarna gingen we naar de barakken van Twilhaar. Toen wij
daar aankwamen, waren die barakken aan weerskanten helemaal vol gezinnen en wij moesten
eerst met ons gezin, met zijn zessen, bij de barak van Jansen, onze vroegere buurman aan de
Rijssensestraat in."
Ze zouden bijna vijf maanden in kamp Twilhaar verblijven. De Nijverdalse gezinnen, die daar
onderdak hebben gevonden, zijn niet bekend maar misschien zijn ze er wel.
Op de stralende lentedag van 22 maart 1945 cirkelden Britse oorlogsvliegtuigen zeker
driemaal boven Nijverdal voor ze vlak voor de klok van vier uur hun bommen loslieten en het
centrum van Nijverdal in een ware hel veranderden. Even later volgde een tweede aanvalsgolf.
Er kwamen drieenzeventig mensen om het leven, talloze anderen raakten gewond en nog meer
bewoners van de Grotestraat en de Rijssensestraat waren hun hele hebben en houden
kwijtgeraakt.
Voor de gezinnen die hun huis waren verloren werd huisvesting gezocht en het werkkamp
Twilhaar kon enkele van deze gezinnen onderdak bieden. Zo kwamen Nijverdallers terecht
tussen Hagenezen en Scheveningers.
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Niet alleen voor hen bood het werkkamp een tijdelijke oplossing. Er zouden meer groepen
mensen om tal van redenen enige tijd in het Nijverdalse kamp verblijven: Duitse soldaten op
doortocht naar andere bestemmingen, Canadese bevrijders, die er hun kampement hadden
opgeslagen en teruggekeerde dwangarbeiders, die eerst zo goed als het kon medisch werden
behandeld, voor ze terugkeerden naar bijvoorbeeld de Randstad.
Toen de laatste bewoners waren vertrokken, verloor het kamp zijn functie. De barakken
werden in delen ontmanteld en aan opkopers verhandeld.
Op 2 oktober 2003 wordt het monument, ter nagedachtenis aan het joodse werkkamp
Twilhaar een feit. Burgemeester J.J. van Overbeeke onthult het met mevrouw E. AbramBerkelo. Het zijn twee vergrote foto's in enorme lijsten van de, toen nog lachende, mannen in
het kamp. De ene foto is scherp, de ander vaag.
Mevrouw Abrams vader, Nathan Berkelo, was samen met twee broers gevangene in kamp
Twilhaar. Zij kwamen niet terug. Mevrouw Abram was destijds 19 jaar. 'Ik heb mijn vader en
ooms dus goed gekend. Het is geweldig dat dit monument hier nu is op deze plek. Ik wilde er
wel aan meewerken, want dit komt heel dicht bij me', zegt ze geemotioneerd.
Volgens Van Overbeeke komt men zintuigen tekort om te beseffen wat hier is gebeurd en anno
2003 nog steeds gebeurt. Met anderen onderkent hij het belang de jeugd erbij te betrekken.
Leerlingen van Reggesteyn leggen witte bloemen, er worden gedichten gelezen en gebeden
gezegd.
Rabijn B. Jacobs beschrijft het monument als: 'Een grafzerk voor hen die zelfs geen graf was
gegund.

Links Hein van de Berg, kantinebeheerder met enkele kinderen. Op de rechterfoto twee
Nijverdalse werkkrachten, Gonda Hobert (boven), die haar man, de Amsterdammer Gerrit
Keverkamp in Twilhaar leerde kennen, en Miene Klink.
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Op 19 juni 2010 heeft het Oorlogsmuseum Nijverdal haar deuren geopend. Het museum is
ingericht als een themapark waarin de bezoeker de periode 1935-1945, vanaf de opkomst van
het Nationaal Socialisme tot en met de bevrijding van Europa, stap voor stap beleeft. Het
themapark bestaat uit een aantal diorama’s met markante gebeurtenissen uit deze periode.
De diorama’s worden afgewisseld met fotomateriaal en vitrines met authentieke voorwerpen
uit deze periode.
Het oorlogsmuseum besteedt ruim aandacht aan werkkamp Twilhaar. De poort van het kamp
is hier op schaal nagebouwd en in een speciaal aan het Nijverdalse werkkamp gewijd gedeelte
kan men op foto's de huidige situaties rond het kamp vergelijken met historische foto's van
diezelfde plekken. Verder is informatie over het kamp en de bewoners in te zien.

Onderzoek naar vergeten joods werkkamp Twilhaar
Groninger Gezinsbode
16 januari 2002
Stomverbaasd waren ze toen ze in Herinneringscentrum Westerbork de naam van hun eigen
woonplaats Nijverdal aantroffen als een plek waar in 1942 een joods werkkamp met de naam
Twilhaar zou hebben gestaan. Daar hadden Jan Fikken en Alex Alferink, allebei sterk
geinteresseerd in geschiedenis, nog niet eerder van gehoord. Ook navraag bij familieleden, die
de oorlogjaren in Nijverdal bewust hadden meegemaakt leverde slechts schouderophalen en
ongeloof op. De plaatselijke geschiedenisboeken over de Tweede Wereldoorlog werden er op
nageslagen maar er stond geen letter over dit werkkamp op papier.
Nu, ruim driekwart jaar na hun ontdekking in Westerbork en na intensief onderzoekswerk
weten Fikken en Alferink het zeker: het kamp stond inderdaad in de bossen ten westen van
Nijverdal en het waren voornamelijk joden uit Groningen, die op 10 juli 1942 in kamp Twilhaar
werden gestopt en die op 2 oktober van datzelfde jaar allemaal naar Westerbork werden
getransporteerd.
"Je houdt het toch niet voor mogelijk," begint Alferink, "een dwangarbeiderskamp, waar in de
oorlog een kleine honderd joden tewerk zijn gesteld, blijkt onbekend in het dorp. In eerste
instantie keken Nijverdallers ons verbaasd aan, ze geloofden het niet. Ook mensen, die de
oorlog hadden meegemaakt, mensen uit het verzet. De gemeentearchieven zwegen en ook bij
het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) was kamp Twilhaar in eerste
instantie volkomen onbekend. Stel je eens voor: een kamp vol met joodse arbeiders lijkt ineens
niet meer in de herinnering van de mensen te zitten, niet in de archieven of de
geschiedenisboeken voor te komen en volkomen van de aardbodem te zijn verdwenen. Alsof
het nooit heeft bestaan. Je begrijpt niet, hoe dat kan!"
De beide Nijverdallers, allebei van ver na de oorlog, besloten uit te zoeken, wat de reden kon
zijn geweest, dat er niets bekend is geleven van dit Rijkswerkkamp Twilhaar, zoals het officieel
heette. En ze wilden op zoek naar Nijverdallers, die het kamp moeten hebben gezien. De grote
rondvraag in het dorp en het gepluis in archieven was begonnen.
"Al snel hadden we iemand te pakken, die in het kamp had gewerkt," legt Fikken uit, "en dat
bleek nota bene mijn eigen tante te zijn, die in de kantine daar een hulp was geweest. Via
haar kregen we de eerste informatie over kamp Twilhaar en volgden meer namen van mensen,
die er hadden gewerkt." Een van de huishoudelijke hulpen van dat werkkamp in Nijverdal
bleek weer een vriendin te zijn van de moeder van Alferink. "Jarenlang kwam ze bij ons thuis
en ze heeft er nooit over gesproken. Mijn ouders wisten van niks en zij had zoiets van: ja, daar
praatte je niet over. Mensen wilden liever niet terugkijken op die vervelende jaren. Je keek
vooruit, zei ze, je had het niet over vroeger."
Ondertussen denken Fikken en Alferink iedereen in het dorp, die iets met kamp Twilhaar te
maken heeft gehad, wel bezocht te hebben. Vaak meerdere keren. "We hebben al die
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gesprekken vastgelegd," zegt Fikken, "en dat levert een goed beeld op van hoe dat kamp er
moet hebben uitgezien. Maar we wilden ook weten, wie er hadden gezeten. Met name die groep
joden, waarvan we ondertussen een groepsfoto hadden weten te bemachtigen, en die voor ons
anoniem was, daarvan wilden we de namen achterhalen."
Inmiddels waren ze gestuit op een van de weinige stukken, die over het kamp in het
gemeentearchief lijken te zitten. Een brief, gedateerd op 16 oktober 1942, van de toenmalige
burgemeester Witschey aan den Herrn Hauptsturmfuehrer Thomson in Almelo, waarin hij
schrijft, dat " der Jude Zoomerplaag, Barend befand sich in dem Juden-Lager in dieser
Gemeinde und ist fluechtig, wegen Furcht vor Transportierung nach Polen."
"Barend Zoomerplaag is de eerste naam, die we in ons onderzoek zijn tegengekomen," legt
Fikken uit, "en die kwam uit Amsterdam. Aanvankelijk gingen we er dan ook van uit, dat de
groep dus uit Amsterdam moest komen, maar bij het NIOD vonden we niets dat in die richting
wees. Sterker nog, we vonden daar helemaal geen namen."
De beide Nijverdallers zijn er inmiddels achtergekomen, dat de eerste groep joodse arbeiders,
die in kamp Twilhaar tewerk werd gesteld (ontginning en bosarbeid), uit Groningen afkomstig
is. Alferink: "Op 10 juli 1942 is een grote groep van achthonderdvijftig joodse mannen in
Groningen op transport gesteld en we hebben begrepen, dat ze door duizenden Groningers
uitgeleide zijn gedaan. Al die mannen zijn met de trein weggeleid en terechtgekomen in
bijvoorbeeld kampen als Balderhaar, Kloosterhaar, Geesbrug,Vledder en dus ook Twilhaar.
We denken dat in Nijverdal op 10 juli een groep van op zn minst zeventig Groningers is
terechtgekomen. We hebben overigens een goed kontakt met mensen uit Kloosterhaar en
Balderhaar, die ook bezig zijn de geschiedenis van de joodse werkkampen daar uit te zoeken.
Daar zaten ook voornamelijk Groningers. Maar zij zitten met hetzelfde probleem als wij: het
ontbreekt ons aan namen."
Wanneer Fikken en Alferink kunnen beschikken over namen van Groninger joden in Nijverdal
gaan ze aan de slag met een van de doelen, die ze zich ondertussen hebben gesteld: het
publiceren van een boek over kamp Twilhaar. Fikken: "In eerste instantie was ons enige doel
zelf duidelijkheid te krijgen over dit vergeten kamp. Maar we zijn ondertussen gestuit op zoveel
onbekend en interessant materiaal uit archieven en zoveel aardige verhalen van Nijverdallers,
dat we het zonde vinden om dit niet ook aan anderen te laten lezen. Maar het verhaal is niet
kompleet, als we niet ook kunnen laten zien wie er hebben gezeten, wat er met deze mensen
is gebeurd en wat hun verhalen zijn." Een tweede mogelijke doel is de plaatsing van een
monument, op de plek waar dat joodse werkkamp heeft gestaan en waar op dit moment
helemaal niet meer herinnert aan hun verblijf.
De Nijverdallers zoeken Groningers, die iets weten over het kamp in Nijverdal of over mensen,
die er naar toe zijn gestuurd. Alferink:" Ik zou me kunnen voorstellen, dat er oudere
Groningers zijn, die ooggetuige zijn geweest van die deportatie op 10 juli 1942. We zouden
graag eens met hen spreken. Verder hebben we die groepsfoto, waarop naar onze mening
Groningers van joodse afkomst moeten staan. We zijn benieuwd of er mensen zijn, die deze
arbeiders in Nijverdal herkennen. En verder weten we, dat er op grote schaal ansichtskaarten
zijn verstuurd vanuit kamp Twilhaar. Wij hebben twee versies van die kaarten. Het zou
kunnen, dat er mensen zijn, die die kaarten kennen of mooier nog: die zon ansicht in hun
bezit hebben. En verder iedereen, die ook maar iets weet, hoe onbeduidend het ook lijkt, daar
zou ik tegen willen zeggen: neem alsjeblieft kontakt met ons op!"
©Groninger Gezinsbode
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Kaart gebruikt tot 2002

Nijverdal, 2 oktober 2003.
Alex Alferink
Jan Fikken

Geschiedenis Rijkswerkkamp Twilhaar
Rijkswerkkamp Twilhaar in Nijverdal was een van de ongeveer vijftig werkkampen, die in 1942
door de Duitse bezetter werden aangewezen om joodse mannen te gijzelen. Deze kampen lagen
voor het overgrote deel in het oosten van Nederland. Het waren kampen van de Rijksdienst
voor de Werkverruiming waar voorheen werklozen in het kader van de werkverschaffing naar
toe werden gezon-den, maar op dat moment voor het eerst werden ingericht om joodse
mannen te kunnen isoleren.
De meeste van deze werkverschaffingkampen waren sinds de jaren dertig van de vorige eeuw
ingericht om werklozen aan het werk te zetten. Met de bouw van het Nijverdalse werkkamp
werd in augustus 1940 begonnen en begin januari 1941 kwamen 96 zeelieden en vissers in
het kamp aan. Het waren allemaal mannen uit Scheveningen en Den Haag die van de bezetter
niet meer mochten uitvaren op zee. Tegen een schamel loon werden deze mensen op de
Sallandse Heuvelrug te werk gesteld door hen woeste grond te laten ontginnen. Voor hen
ongewoon en lichamelijk zeer zwaar werk.
Het kamp stond onder leiding van een Nederlandse beheerder, die kok-beheerder werd
genoemd en in het kamp een beheerderswoning had. Verder werkten er Nijverdalse krachten:
een kok, hulpen in de keuken, de kantinebeheerder met zijn hulp en schoonmaaksters.
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De barak van de familie Musch in werkkamp Twilhaar. De familie had, voordat ze naar
Nijverdal kwam, eerder in een kamp in Ommen gezeten.
Dat de Nijverdalse bevolking was begaan met het lot van de zeelieden bleek in april van dat
jaar. Er werd een plaatselijk comité opgericht met als doel het verblijf van de bewoners van
kamp Twilhaar enigszins te veraangenamen. Er werden voor de zeelieden ontspannings- en
muziekavonden gehouden en het comité verzorgde lectuur en spelen. Plaatselijke verenigingen
als het Christelijk Mannenkoor, het muziekkorps van de Koninklijke Stoom Weverij (KSW) en
ENSO (Eerste Nijverdalse Strijk Orkest) traden op. Daarnaast werd ook aan de verzorging van
de geestelijke belangen gedacht.
De nazi-bezetters voerden in het tweede oorlogsjaar hun plannen door om de Nederlandse
joden uit hun omgeving te isoleren, in gijzeling te houden en hen daarna zo snel mogelijk naar
de Oost-Europese vernietigingskampen te deporteren. De Duitsers konden bij dit plan
uitstekend gebruik maken van de al bestaande werkkampen van de Rijksdienst voor de
Werkverruiming, waarvan Twilhaar er een was.
In januari 1942 werden de eerste joodse mannen uit Amsterdam naar dit soort werkkampen
gestuurd. De meeste van hen kwamen terecht in kampen als Sellingerbeetse, Diever, Mantinge
en Gijsselte. De Joodse Raad, die van de bezetter de opdracht kreeg de "joodse belangen" te
behartigen, spoorde de mensen toch maar vooral aan om te gaan "om erger te voorkomen."
Dat "erger" kon inhouden dat wanneer ze besloten te gaan onderduiken, hun familieleden
konden worden opgepakt en naar het beruchte strafkamp Mauthausen in Oostenrijk konden
worden gezonden, waar hen een zekere dood wachtte. Bovendien leek een verblijf in een
Nederlands werkkamp altijd nog iets rooskleuriger dan wegzending naar Duitsland.
Half april 1942 kreeg ook de beheerder van het Nijverdalse kamp, Henner Hoijmann, van de
Duitse bezetter het bericht, dat hij zijn zeelieden naar huis diende te sturen om het kamp vrij
te houden voor de komst van joden. Het Nijverdalse personeel werd eveneens weggezonden.
Men wilde vanaf nu geen pottenkijkers meer. Alleen de kok en de kantinebeheerder met zijn
hulp bleven in het kamp. Zij moesten echter nog tot 10 juli wachten voordat de eerste groep
joden in Twilhaar arriveerde.
Hoijmann noteerde na de oorlog over de aankomst van deze groep mensen: "Het waren
allemaal menschen uit de stad Groningen. Nog vol moed en gein." Waarna hij onmiddellijk
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concludeerde dat de drie daaropvolgende maanden tot de zwaarste van zijn veelbewogen leven
hadden behoord.
"Vrijdagmiddag arriveerde ik in Nijverdal, het kamp ligt 20 à 25 minuten van Nijverdal,"
schreef de opgepakte Maurits van Adelsbergen in een van zijn eerste brieven uit
Rijkswerkkamp Twilhaar, waar hij die dag met nog tweeentachtig lotgenoten uit Groningen
was aangekomen. De Groninger mannen troffen in de bossen ten westen van Nijverdal een
werkkamp aan, bestaand uit twee lange woonbarakken, waarin twaalf wooneenheden, een
kantine, een keuken met een woongelegenheid voor de kok-beheerder, een washok en een
schillenhok. Al met al een oppervlakte van ongeveer twee voetbalvelden.
"Het is een klein kamp voor een kleine 100 menschen," schreef Maurits van Adelsbergen
verder aan zijn werkgever in Groningen, "op iedere kamer liggen 8 menschen, terwijl er voor
iedere groep een dagverblijf is." Hij verbleef op dat moment een kleine week in werkkamp
Twilhaar en meldde: "Het eten is behoorlijk, het kan natuurlijk niet zooals thuis zijn, doch het
is best te doen met een beetje kunst- en vliegwerk."
De groep mannen, inmiddels aangevuld met enkele joodse mannen uit Amsterdam en Tilburg,
zou drie maanden in Nijverdal blijven en was van 's morgens 7.00 uur tot 's middags 16.45
uur in groepjes onder begeleiding van medewerkers van Staats-bosbeheer op de hei en in het
bos aan het werk. Hetzelfde werk als eerder de werkloze zeelieden en vissers hadden verricht.
De joden moesten het echter met 20 % minder loon doen. Met de schop, waarvan de aanschaf
op hun loon werd ingehouden, dienden ze zandgrond met kiezels en stenen weg te graven en
heide te verwijderen, dit om percelen bouwrijp te maken voor bosbouw. Anderen rooiden
bomen en legden wegen aan. Weer een andere groep verrichtte corveediensten, want de
Nijverdalse schoonmaakster en keukenhulpen waren immers uit het kamp verdwenen. Veel
van de mannen, afkomstig uit alle geledingen van de maatschappij, waren dit lichamelijk
zware graafwerk niet gewend.
Het regime in het kamp leek in de beginperiode van het verblijf van de Groningers aan de
milde kant. De mannen werd toegestaan het kamp te verlaten en in Nijverdal rond te kijken.
Diverse Nijverdallers weten zich dit na al die jaren nog goed te herinneren. Er mochten echter
niet meer, zoals voorheen voor de vissers en zeelieden, ontspannings-avonden worden
georganiseerd voor deze groep joodse mannen.
Wel was het mogelijk bezoek te ontvangen, maar dit stuitte gelijk al weer op problemen.
Mevrouw Abram-Berkelo herinnert zich: "Wij konden mijn vader niet in Twilhaar bezoeken
want het was joden niet toegestaan om zonder vergunning te reizen. En bovendien, wij hadden
helemaal geen geld om die treinreis van Groningen naar Nijverdal te betalen. Wij waren maar
een gewoon gezin. Dan was het nog een geluk voor hem, dat mijn vader daar in Nijverdal met
zijn twee broers zat." Anderen lukte het wel om vanuit Groningen hun familieleden in
werkkamp Twilhaar te bezoeken.
Na een maand veranderde het regime. De beheerder van het Nijverdalse kamp werd evenals
zijn collega's van andere kampen "op stage" gestuurd naar het beruchte strafkamp Erika in
Ommen. Hier werd hen in een week tijd geleerd hoe de joden te drillen en eronder te houden
en kregen ze enkele staaltjes van mensonterende martelingen te zien. Kortom, de teugels
dienden in de werkkampen strakker te worden aangetrokken.
"We krijgen hier scherpere bepalingen," noteerde Maurits van Adelsbergen in zijn tweede brief,
die duidelijk minder optimistisch van toon was, "rooken en bewegingsvrijheid zijn reeds
verboden. Volgende week moeten we geloof ik exerceeren en marcheeren naar en van het werk,
vaker appel houden, misschien censuur op post en pakjes."
De mannen regelden met Nijverdalse contactpersonen, hoe post en pakketjes van thuis toch
in goede orde konden worden ontvangen. De zomeravonden in het kamp werden zo goed of zo
kwaad als mogelijk doorgebracht. "Gisteravond hebben we twee gasten op theevisite gehad,"
schreef Izaak van Berg, een kruidenier, aan zijn zoon in Groningen, "ieder neemt zijn stoel en
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een kleinigheid mede en hebben we er een gezellige avond, en zoo brengen we onze vrije tijd
door en we moeten er maken wat er van te maken is doch het is je er wel eens mies voor op
sommige momenten." Verder vertrouwde hij nog aan het papier toe hoe zijn zoon Max van
Berg in het kamp wat bijverdiende door de verkoop van eigengemaakt spul: "Max maakt
geschilderde briefkaarten. Is er juist mee begonnen, kwartje per stuk op briefkaart en er zit
1,5 cents postzegel op. Heeft nu al 20 in bestel."
Na drie zomermaanden in de bossen en op de hei van de Sallandse Heuvelrug was het
plotseling afgelopen. Donderdagavond 1 oktober 1942 heerste een uiterst nerveuze spanning
in het kamp toen geruchten de ronde deden dat er SS-ers in aantocht waren. De volgende dag
bleek, dat in een landelijke actie al deze joodse werkkampen door Duitse militairen werden
leeggehaald. Samen met ongeveer vijfduizend andere kampgenoten en hun negenduizend
vrouwen en kinderen werden de Twilhaar-mannen onder het mom van gezinshereniging naar
Westerbork gesleept. Van daaruit werden ze naar de vernietigingskampen in Oost-Europa
gedeporteerd. Sommige mannen hadden langer in werkkamp Twilhaar gewerkt dan dat ze
daarna nog in leven zouden zijn.
Enige tijd na het vertrek van de joodse mannen keerden de Nijverdalse huishoudelijke hulpen
terug in het kamp. Er werd schoongemaakt en opgeruimd in afwachting van een andere groep
Nederlanders die door toedoen van de bezetter zonder woonruimte was komen te zitten. Het
waren gezinnen ditmaal, voornamelijk uit Den Haag, Scheveningen en Katwijk, waarvan de
woningen waren opgeeist om de aanleg van de Atlantikwall te kunnen uitvoeren. Eind
december 1942 kwamen die eerste evacués in Nijverdal aan.
Annie Steggerda, een van de evacués uit Den Haag en destijds 10 jaar oud: "Het kamp was,
toen wij op 23 december aankwamen, nagenoeg vol. Wij gingen naar de Sint Antoniusschool
in Nijverdal. Sommige kinderen uit het kamp gingen naar een andere school. Voor ons
kinderen leek het op een lange vakantie. We hadden veel plezier. Maar onze ouders maakten
zich toch wel zorgen."
Ook in deze periode liet de Nijverdalse gemeenschap opnieuw merken betrokken te zijn met
het lot van deze verdreven landgenoten. Vanuit verschillende Nijverdalse kerken werd hulp
aan deze gezinnen geboden. Opnieuw werden ontspannings- en muziek- avonden
georganiseerd, waarbij ook de buren van het kamp, de andere bewoners van de buurtschap
Twilhaar werden uitgenodigd.
Eind 1944 legden de Duitsers in de directe omgeving van het kamp een startbaan voor V1raketten aan. Het gebied rond die lanceerinrichting werd tot Sperrgebiet verklaard en kamp
Twilhaar moest worden ontruimd. De bewoners werden overgebracht naar onder andere een
kamp in Heino. Toen de startbaan niet meer werd gebruikt keerden begin 1945 de bewoners
in Twilhaar terug.
Na het zware geallieerde bombardement op Nijverdal (donderdag 22 maart 1945) waren heel
wat gezinnen niet alleen familieleden verloren maar daarnaast ook nog eens hun hele hebben
en houden kwijtgeraakt. Voor enkele van deze daklozen op zoek naar woon-ruimte bood kamp
Twilhaar een oplossing. Geert Kamp, een kind uit een van de getroffen gezinnen: "We hebben
eerst een dag of vijf bij familie en kennissen gewoond, daarna gingen we naar de barakken
van Twilhaar. Toen wij daar aankwamen, waren die barakken aan weerskanten helemaal vol
gezinnen en wij moesten eerst met ons gezin, met zijn zessen, bij de barak van Jansen, onze
vroegere buurman aan de Rijssensestraat in." Ze zouden bijna vijf maanden in kamp Twilhaar
verblijven.
"Helemaal aan het eind van de oorlog hebben er ook nog een paar dagen Duitsers gezeten,"
vertelt Kamp, "die wekten zelf stroom op met een aggregaat. Dan konden ze in de kantine van
het kamp filmvoorstellingen bekijken. Toen de Canadezen in aantocht waren en al heel
dichtbij waren, hebben ze met een handgranaat dat aggregaat opgeblazen. Ze waren ineens
weg. Die zijn voor dag en dauw vertrokken en diezelfde avond kwamen die Canadezen in
Twilhaar. Die zijn er een paar dagen gebleven."
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Na de bevrijding was het een komen en gaan in Twilhaar. Niet alleen Canadezen lagen in en
rond het kamp gelegerd, ook enige Nederlandse soldaten. De barakken boden daar-naast
tijdelijke opvang aan arbeiders, die in het oosten van Europa voor de Duitsers hadden moeten
werken. Zij werden er ontsmet en behandeld en konden in de Nijverdalse bossen op krachten
komen alvorens ze huiswaarts keerden. De laatste evacus vertrokken eind 1946, begin 1947.
Hierna hadden de barakken van Twilhaar hun functie verloren. Ze werden uit elkaar gehaald
en naar Ommen vervoerd en daar door opkopers verhandeld. Het voormalig werkkampterrein
werd vervolgens beplant met bomen zodat het vanaf dat moment deel kon gaan uitmaken van
de rest van de bossen op de Sallandse Heuvelrug.
© Alex Alferink en Jan Fikken

Terug naar Twilhaar
Door Jan Haverkate
Oktober 2003
Het is 1942, hartje zomer. Net aangekomen in het rijkswerkkamp Twilhaar in Nijverdal schrijft
Maurits van Adelsbergen, joods zakenman uit Groningen, zijn eerste brief naar huis. "Het is
een klein kamp voor een kleine 100 menschen en er zijn nu 83 Groningers," meldt hij droogjes.
"Op iedere kamer liggen 8 menschen, terwijl er voor iedere groep een dagverblijf is, het eten is
behoorlijk, het kan natuurlijk niet zooals thuis zijn, doch het is best te doen met een beetje
kunst en vliegwerk."
Het werk dat Van Adelsbergen op de Sallandse Heuvelrug te doen krijgt, bestaat uit bomen
rooien, grond omspitten en zandwegen aanleggen. Hij maakt lange dagen. Van 's morgens
zeven tot 's middag kwart voor vijf. In zijn tweede brief kan hij meedelen dat zijn lichaam al
wat aan het werk begint te wennen."Het is wel zwaar, de hele dag graven. Maar in de open
lucht is het gezond. Alleen iedere morgen (behalve Zondags) om 5.15 uur op is wel wat vroeg,
ofschoon het lichaam er wel aan went. Volgende week moeten we 's avonds om 9 uur naar
bed, dat is wel goed."
Wat meer dan een halve eeuw later misschien nog wel het meest schokkende is in de brieven
van Van Adelsbergen, is het ontbreken van elk spoor van woede over zijn behandeling. Het zal
je maar gebeuren: een jodenster opgenaaid krijgen, van huis en haard weggerukt worden, in
een werkkamp verdwijnen, de hele dag zwaar lichamelijk werk verrichten en dan toch nog
naar huis kunnen schrijven: ach, het valt wel mee, het is niet als thuis natuurlijk, maar ik
red het wel. Zo gemakkelijk liet de levenslust van deze jood zich kennelijk niet doven.
Foto's die uit het kamp zijn overgeleverd, ademen dezelfde vitaliteit. Vrolijk in de lens kijkende
jongemannen, weldoorvoed, gesoigneerd, haren met brillantine geplet en de handen
kameraadschappelijk op elkaars schouders. Alsof de biljartvereniging van Hoogezand zich
heeft laten vereeuwigen op een uitstapje naar de grotten van Han. En ook hier dezelfde
onuitgesproken, in lichaamstaal gestolde boodschap: we houden de moed erin, we redden het
wel.
Maar ze redden het niet. Maurtis van Adelsbergen niet en de andere joodse mannen uit kamp
Twilhaar ook niet. Drie maanden moesten ze ploeteren op de flanken van de Nijverdalseberg,
de Haarlerberg, de Elerberg en hoe alle heuvels rond Nijverdal ook maar mogen heten. Daarna
werd het kamp ontruimd en de mannen overgebracht naar kamp Westerbork vanwaaruit ze
met hun gezinnen verdwenen naar de Duitse concentratiekampen.
Veel had het niet gescheeld of Van Adelsbergen en de andere joodse gevangenen uit het
Nijverdalse kamp waren ook voorgoed uit onze herinnering verdwenen, ware het niet dat vijftig
jaar later twee Nijverdallers ze bij toeval op het spoor kwamen. Alex Alferink en Jan Fikken,
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beiden achter in de veertig, waren vroeger elkaars klasgenoot en werden later in Nijverdal bij
toeval elkaars buren. Daarnaast deelden ze beiden een belangstelling voor lokale geschiedenis.
Twee jaar geleden hoorde Jan Fikken op een receptie voor het eerst over het mogelijke bestaan
van een werkkamp Twilhaar in Nijverdal. "Iemand vertelde hem dat er zo'n kamp had bestaan
en dat daar ook joden had gezeten," vertelt Alex Alferink, "Daarmee kwam Jan toen bij mij,
maar ook ik had er nooit van gehoord. We zijn toen verder gaan speuren en wat ons toen het
meest verbijsterde, was dat er in eerste instantie in Nijverdal helemaal niemand te vinden was
die daarvan iets wist. Alleen in een paar lokale geschiedenisboeken vonden we enige summier
informatie, een paar woorden, meer niet."
Het raadsel van het verdwenen kamp Twilhaar werd het begin van een adembenemende maar
vaak ook moeizame speurtocht door de krochten van het verleden. Een speurtocht die beide
mannen in eerste instantie naar Groningen voerde, want daarvandaan was in 1942 in elk
geval een groep joodse mannen naar Nijverdal afgevoerd, zoals ze inmiddels al wel te weten
waren gekomen. Een oproep in de Groninger Gezinsbode leverde de eerste gegevens op.
Mondelinge informatie vaak, maar soms ook brieven en foto's, afkomstig van familie, vrienden
of kennissen van de mannen die in kamp Nijverdal hadden vastgezeten.
Ook in andere periodieken werden oproepen geplaatst die telkens weer nieuwe stukjes van de
puzzel opleverden. Teleurstelling bleven hen niet bespaard. "We hadden natuurlijk gehoopt in
de archieven in Groningen namenlijsten te vinden van de joden die naar Nijverdal waren
afgevoerd zoals die ook in andere plaatsen bewaard gebleven zijn. Maar in Groningen was
niets te vinden. Je had daar in de oorlog veel NSB-burgemeesters. Die hebben die lijsten vlak
voor de bevrijding allemaal laten vernietigen, denken wij."
Uiteindelijk slaagden ze erin uit de vele reacties dertig namen te verzamelen. "Dat was nog
een heel karwei, want er zijn in Overijssel meer van dit soort kampen geweest. We kregen
mensen aan de telefoon die vertelden dat hun oom of tante, neef of nicht ook in Nijverdal had
gezeten, maar als je doorvroeg, bleek het elders te zijn, in Kloosterhaar bijvoorbeeld, waar
twee van deze kampen zijn geweest."
Getuigenverklaringen uit de tweede hand hadden ze op een zeker ogenblik genoeg. Zowel van
mensen uit Nijverdal als van nabestaanden uit Groningen. Maar zoals iedere onderzoeker
hoopten ze ook een kroongetuige te vinden. Iemand die zelf in kamp Twilhaar had gezeten, de
oorlog had overleefd en nog kon navertellen hoe het leven in het kamp was geweest. Het geluk
leek hun aanvankelijk welgezind. Twee namen wisten ze te achterhalen van mannen die
mogelijk nog leefden. Een was wel afgevoerd naar Polen, maar had daar toch de bevrijding
gehaald. De ander was uit kamp Twilhaar ontsnapt en had de rest van de oorlog ondergedoken
gezeten. "De eerste bleek echter al in 1979 te zijn overleden, maar die teleurstelling konden
we nog incasseren, want dat was wel heel lang geleden. Maar die andere man...die bleek nog
maar net dood te zijn, overleden vlak voordat wij met ons onderzoek waren begonnen."
Behalve via oproepen in periodieken verzamelden ze informatie uit archieven en andere
schriftelijke bronnen. Soms leverde dat aangename verrassingen op. "Bij Topografische Dienst
bijvoorbeeld bleek men nog een luchtfoto uit 1944 te hebben waar het complete kamp op
stond. Dat zijn natuurlijk geweldige meevallers." Zo ontstond na twee jaar onderzoek
geleidelijk een min of meer helder beeld van het onbekende kamp.
Rijkswerkkamp Twilhaar was een van de vele werkkampen die door het rijk vanaf 1930 werden
gesticht. Ze pasten in een beleid van verplichte werkverschaffing dat tot doel had om
werklozen een minimaal inkomen te garanderen door ze tegen betaling maatschappelijk
nuttige projecten te laten uitvoeren. De meeste werklozen werden te werk gesteld op
rijksdomeinen, veelal terreinen van Staatsbosbeheer. Het overgrote deel van die kampen
(vijftig in totaal) lag in het oosten en noorden van Nederland. In Overijssel zijn er tien geweest.
Ze bestonden uit twee in V-vorm geplaatste woonbarakken met bijgebouwen zoals een kantine
en een keuken, alles bij elkaar een oppervlakte van twee voetbalvelden (zie plattegrond).
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Ansichtkaart van de kantine van het Rijkswerkkamp Twilhaar
Met de bouw van het rijkswerkkamp Twilhaar, waarvan vandaag geen sporen meer te vinden
zijn, werd in augustus 1940 begonnen. Het lag aan de Paltheweg, een eindweegs achter het
huidige bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer richting Haarle. Het werd in januari 1941 in
gebruikgenomen en bood aanvankelijk onderdak aan zesennegentig zeelieden en vissers uit
Scheveningen en Den Haag die van de Duitse bezetter niet meer mochten uitvaren.
Tussen de inwoners van Nijverdal en de kampbewoners ontstond al gauw een band. Het
kamppersoneel (kok-beheerder, keukenhulpen, kantinebeheerder en schoonmaaksters)
bestond voor een groot deel uit Nijverdallers. Door plaatselijke verenigingen als het Christelijk
Mannenkoor, het muziekkorps van de Koninklijke Stoom Weverij en het Eerste Nijverdalse
Strijkorkest werden in het kamp muziekuitvoeringen verzorgd. En een plaatselijk comité
zorgde voor de geregelde aanvoer van lectuur.
Dat werd allemaal anders, toen de Duitsers in 1942 de rijkswerkkampen gingen gebruiken
voor het opsluiten van joodse mannen. Men wilde dat moment geen pottenkijkers meer en het
Nijverdalse personeel werd naar huis gestuurd. Op 10 juli 1942 arriveerde de eerste groep
mannen, drieentachtig joden uit de stad Groningen, die later nog werd aangevuld met twintig
joden uit Amsterdam en Tilburg. Daarmee was het kamp, dat circa honderd personen kon
herbergen, vol. Aanvankelijk was het regime mild. De mannen werd toegestaan het kamp te
verlaten en zich vrij in Nijverdal te bewegen, voorzover het werk dat toeliet uiteraard. Censuur
op brieven was er niet en er mocht bezoek worden ontvangen.
De mannen probeerden zich zo goed mogelijk in het kampleven te schikken. "Gisteravond
hebben we twee gasten op theevisite gehad," schreef de Groningse kruidenier Izaak van Berg
aan zijn zoon, "iedereen neemt zijn stoel en een kleinigheid mede en hebben we er een gezellige
avond, en zoo brengen we onze vrije tijd door en we moet er maken wat er van te maken is,
doch het is je er wel eens mies voor op sommige momenten."
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Maar al na een maand werden de duimschroeven aangedraaid. De beheerder van Twilhaar
werd door de Duitsers naar het strafkamp Erika in Ommen op cursus gestuurd om te leren
hoe hij joden kon pesten. "We krijgen hier scherpere bepalingen," noteerde Maurits van
Adelsbergen in zijn tweede brief aan huis, "rooken en bewegingsvrijheid zijn reeds verboden.
Volgende week moeten we geloof ik exerceeren en marcheeren naar en van het werk, vaker
appèl houden, misschien censuur op post en pakjes."
Drie maanden duurde het verblijf van de joden. Begin oktober werden rijkswerkkampen door
de SS leegehaald. Samen met de mannen uit de andere kampen werden de mannen van
Twilhaar onder het mom van gezinshereniging naar Westerbork getransporteerd en
vandaaruit doorgestuurd naar de vernietigingskampen in Oost-Europa.
In de jaren die volgden, werd Twilhaar voor verschillende doeleinden gebruikt. Er werden
dakloze gezinnen ondergebracht uit de omgeving van Den Haag wier huizen moesten wijken
voor de bouw van bunkers. Ook inwoners van Nijverdal die door het geallieerde bombardement
van 22 maart 1945 hun huis kwijt waren geraakt, vonden er tijdelijk onderdak. Duitse
soldaten zaten er, helemaal aan het eind van de oorlog, en ook Canadese soldaten.
De laatste bewoners waren teruggekeerde dwangarbeiders. Ze werden er ontsmet en konden
in de bossen op krachten komen, alvorens huiswaarts te keren. De laatsten vertrokken begon
1947. Daarna werden de barakken afgebroken en het kampterrein beplant met bomen. Kamp
Twilhaar bestond niet meer.
Meer dan een halve eeuw later hebben Alex Alferink en Jan Fikken een ereschuld ingelost en
kamp Twilhaar opnieuw tot leven gewekt ter nagedachtenis aan de honderd joodse mannen
voor wie deze plek op de Sallandse Heuvelrug het voorportaal werd van de dood. Dankzij hun
onderzoek hebben Maurits van Adelsbergen, Izaak van Berg en de anderen weer een naam en
een gezicht gekregen. Ze zijn te zien op de tentoonstelling die door de Historische Kring
Hellendoorn-Nijverdal tot eind oktober in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer op de
Nijverdalseberg wordt gehouden.
En wie straks de Sallandse Heuvelrug bezoekt, zal aan de plek waar het kamp heeft gestaan,
nooit meer onopgemerkt voorbij kunnen gaan. In samenwerking met de gemeente Hellendoorn
zal daar op 2 oktober, de dag waarop de joden indertijd werden weggevoerd naar Westerbork,
een monument worden onthuld dat werd ontworpen door een leerling van de lokale
scholengemeenschap Reggesteyn. "Natuurlijk is het onderzoek niet af," zegt Alex Alferink. "Wie
weet kunnen we ook nog de namen van de onbekenden achterhalen. Maar de sluier die over
dit stukje oorlogsverleden van Nijverdal hing, is nu in elk geval weggetrokken en daar was het
ons om begonnen".
@ De Twentsche Courant Tubantia

Werkgroep Twilhaar wint Nahuis Cultuurprijs
De Twentsche Courant Tubantia, november 2003
"Sinterklaas, ....wie kent hem niet". Spontaan hief een deel van het publiek dit lied aan toen
gisteravond de vertegenwoordigers van de Sinterklaaswerkgroep het podium in het
Spoortheater betraden. Het was niet de enige verrassing, die deze genomineerde van de Nahuis
Cultuurprijs 2003 in petto had.
NIJVERDAL Ietwat onwennig en gespannen betrad de nieuwe juryvoorzitter Eddy Vree het
podium. Hij groeide echter snel in zijn rol en met vaste stem las hij de juryrapporten voor van
de drie genomineerden voor deze jaarlijkse cultuurprijs, die gisteren voor de elfde keer werd
uitgereikt. Vree merkte op verheugd te zijn door het steeds grotere aantal inzendingen en
hogere niveau hiervan, "al maakt dat de taak van de jury wel steeds moeilijker".
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De juryvoorzitter liet doorschemeren dat bij de uiteindelijke keuze van de winaar met name is
gekeken naar het effect van de culturele uiting op de Hellendoornse gemeenschap. Hierdoor
werd snel duidelijk dat schilderes Tineke Westerhoff dit jaar niet voor de hoofdprijs in
aanmerking kwam, maar het dus ging tussen de Sinterklaaswerkgroep en Werkgroep Twilhaar
van de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal.
Hoewel de Sinterklaaswerkgroep het publiek aangenaam verraste met een live-verbinding met
de Goedheiligman in Spanje bleek deze "stunt" onvoldoende om de prijs in de wacht te slepen.
Winnaar werd de Werkgroep Twilhaar, die door middel van een monument, expositie en
brochure voor het onderwijs "een stukje Nijverdalse geschiedenis aan de vergetelheid
ontrukte".
"De groep Joodse mannen verbleef slechts enkele maanden in dit Rijkswerkkamp tussen de
Paltheweg en de Schaapskooi, maar voor hen was deze plek wel het voorportaal van de
vernietigingskampen. Toen wij dat eenmaal goed beseften vonden wij dat dit stukje Nijverdalse
historie niet verloren mocht gaan", zei woordvoerder Jan Fikken. "En daar zijn jullie dan ook
prima in geslaagd", vond Vree.
Na de bevrijding was het een komen en gaan in Twilhaar. Niet alleen Canadezen lagen in en
rond het kamp gelegerd, ook enige Nederlandse soldaten. De barakken boden daar-naast
tijdelijke opvang aan arbeiders, die in het oosten van Europa voor de Duitsers hadden moeten
werken. Zij werden er ontsmet en behandeld en konden in de Nijverdalse bossen op krachten
komen alvorens ze huiswaarts keerden. De laatste evacus vertrokken eind 1946, begin 1947.
Hierna hadden de barakken van Twilhaar hun functie verloren. Ze werden uit elkaar gehaald
en naar Ommen vervoerd en daar door opkopers verhandeld. Het voormalig werkkampterrein
werd vervolgens beplant met bomen zodat het vanaf dat moment deel kon gaan uitmaken van
de rest van de bossen op de Sallandse Heuvelrug.
Wij zouden graag vernemen, waar de barakken van het werkkamp Twilhaar naar toe zijn
gegaan. Ze zullen ongetwijfeld zijn verhandeld om een nieuwe bestemming te krijgen. Er gaat
een gerucht, dat ze naar Ommen zijn vervoerd en daar opnieuw in elkaar zijn gezet. Wie kan
hier meer over vertellen?
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De oorlogsjaren en het verzet in Hertme
De oorlog, die tussen 1940 en 1945 over Nederland raast, gaat ook niet aan Hertme voorbij.
Achteraf gezien hebben de oorlogsjaren Hertme alleen geestelijk en materieel leed berokkend.
Niemand uit de kleine gemeenschap, toen onder leiding van pastoor van de Grootevheen, heeft
in die donkere dagen het leven gelaten. Ook niet de leden van de verzetsgroep Hertme, die in
die jaren onder commando van Borne staan.

Bunker Zandbongenweg
Als op 10 mei 1940 de Duitse troepen Nederland binnenvallen, wordt diezelfde dag nog Hertme
geconfronteerd met de oorlog. Bij hotel Jachtlust, toentertijd nog café Horstink, wordt een
aantal wegversperringen aangebracht: putringen, gevuld met zand. Ook wordt een gedeelte
van de Weerselosestraat opgebroken. Al snel komt de voedselvoorziening in de problemen en
dat heeft zijn neerslag op een overwegend agrarisch dorp als Hertme. De bezetter legt beslag
op graan, aardappelen, melk en vee. Bovendien komen vanuit de grotere steden mensen naar
het platteland om producten als rogge, aardappelen, melk en eieren te halen om zo in hun
eerste levensbehoeften te kunnen voorzien.
Vooral in de jaren 1943 - 1944 neemt de trek naar het platteland en dus ook naar Hertme,
toe. Dat is ondermeer te merken in het najaar, wanneer de machines het land opgaan om
graan te maaien. Met de machines mee komen ook de stedelingen om zo 'ne viefkop', vijf kilo
rogge te bemachtigen. In 1942 worden aan de Weerselosestraat, tegenover de familie Ter Keurs
(Rademaker), houten barakken gebouwd. Dit gebeurt in verband met de plaatsing van een
batterij zoeklichten, die de geallieerde vliegtuigen, met hun bommenlast op weg naar
Duitsland, moeten onderscheppen. De batterij wordt op primitieve wijze aangesloten op het
openbare elektriciteitsnet: geen Deutsche Gründlichkeit, maar gewoon een kabel die in de
bomen hangt.
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Het is een kolfje naar de hand van de illegaliteit: met grote regelmaat wordt de kabel
doorgesneden. De bezetter, tot wanhoop gedreven, laat alle mannelijke bewoners tussen de
achttien en zestig jaar oproepen om bij toerbeurt de kabel te bewaken. De zogenaamde
'kabelwacht' is een feit. In diezelfde tijd leggen de Duitsers in het Dulderbroek, in de omgeving
van de boerderij van de familie B. Blenke, een schijnvliegveld aan. Het is bedoeld om de
aandacht af te leiden van het vliegveld Twenthe, dat in gebruik was genomen door de Duitsers.
Het functioneren van het schijnvliegveld was simpel: over lange rails bewoog zich 's nachts,
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onder uitbundige startbaanverlichting, een houten vliegtuigje voort. Het is allemaal te simpel:
de geallieerden zijn al in een vroeg stadium op de hoogte van deze Duitse versie van
Madurodam. Overigens zijn de resten van het vliegveld nog te zien: Aan de Zandbongenweg
staat nog steeds de bunker met de inmiddels dichtgemetselde schietgaten. In september 1944
wordt de school door de Duitsers gevorderd als slaapgelegenheid. Twee Hertmer families, de
familie Weghorst aan de Zwartkotteweg en de familie Boomkamp aan de Weerselosestraat,
zijn bereid de leerlingen op te vangen en ze lesruimte te bieden. Ook de pastorie gaat dienst
doen als leslokaal. Ook in die periode wordt het voorste gedeelte van het 'oude bakhoes' van
de familie Meijer aan de Lodieklanden door de bezetter opgeëist. Er wordt een gaarkeuken
ingericht. Enkele malen per dag marcheren de in Hertme gelegerde soldaten onder het zingen
van 'Wir Fahren nach England' richting Lodieklanden: voor een portie Duitse rats, kuch en
bonen.
Verkeren de meeste Duitsers nog in de overtuiging 'der Krieg' te zullen winnen, toch gaat het
al bergafwaarts met het leger. Brandstof bijvoorbeeld wordt schaars. En dat heeft gevolgen
voor de Hertmer boeren. regelmatig worden de Hertmenaren opgeroepen om 'Mit Pferd und
Wagen bei der Schule' te komen. Vaak om te helpen bij het vervoer van wapens en munitie,
die werden opgeslagen in de school. Soms ook wordt men verplicht deel te nemen aan grote
oefeningen. Op een zaterdagavond, ergens in de nadagen van de oorlog, wordt een groot aantal
Hertmer boeren opgetrommeld om met paard en wagen soldaten en munitie te vervoeren naar
de Haarlerberg bij Nijverdal voor een grootscheepse oefening. Klokslag middernacht gaat het
in kolonne op weg naar Nijverdal: 'Los, richtung Nijverdal'.
Aan het einde van 1944 krijgt pastoor van de Grootevheen enkele Duitse Luitenants en een
zekere kapitein Kasparek ingekwartierd. De pastorie dient dan als een soort commandopost.
Vanuit de pastorie worden ook de manschappen, die de 'Neue Waffe', de V1, bedienden,
gecommandeerd. Deze lanceerbasis staat in het Nijreesbos tussen Almelo en Tusveld. Het is
ook de tijd van de grote verzetsdaad van de Hertmer pastoor: een aantal Duitse soldaten wil
de klok uit de toren van de kerk halen. Zodra de herder dit merkt, begint hij uit alle macht te
luiden. Het lukt de militairen niet de klok te stelen. Pas wanneer de pastoor gedwongen wordt
te stoppen, kunnen de soldaten verder. Met een smoes redt de pastoor zich: hij vertelt de
bezetter dat hij op die manier zijn parochianen nog eenmaal hun kerkklok wilde laten horen.
De klok, die in 1907 werd geïnstalleerd, is nooit teruggekomen. De huidige klok is van 30
september 1947 (foto rechts). Na de oorlog is gebleken dat de meeste officieren, die in de
pastorie waren ingekwartierd, niet bepaald tot de top van het Duitse leger behoorden: de
meesten bleken gerekruteerd uit de onderwereld. Met uitzondering van ene Winkler, in het
burgerleven een tandarts. Hij waarschuwt regelmatig de Hertmer bevolking rond de pastorie
wanneer er weer een razzia is of als er fietsen, paarden of radio's worden gevorderd. Op Witte
Donderdag 1945 adviseert deze Winkler heimelijk fietsen zoveel mogelijk te verstoppen en
paarden af te voeren naar afgelegen bosjes of boerderijen. Het einde van de oorlog is dan al in
zicht. In de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag vertrekken de Duitse bezetters met
stille trom uit Hertme. De aftocht luidt het einde in van vijf zware jaren en het begin van de
bevrijding.
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Mannen en vrouwen uit de gemeenschap Hertme, hebben wel degelijk een aandeel geleverd
aan het ondergronds verzet tegen de Duitse overheerser. In de jaren 1942 - 1943 sluiten zich
in totaal acht mensen uit Hertme aan bij de Bornse verzetsgroep. Voor het recruteren van
deze Hertmese groep is Hendrik Oude Egberink, die woonde aan de Marke in Hertme,
verantwoordelijk. Uit gesprekken met leden van de verzetsgroep blijkt telkens, dat hij niet
alleen zeer actief is geweest in het verzet, maar dat hij ook de onmisbare contactman was
tussen de Hertmese leden en het 'Bornse commando'. Het verzet tegen de Duitsers uitte zich
ondermeer in het helpen van mensen bij het zoeken naar onderduikadressen en het van
voedsel voorzien van onderduikers. Ook is een hoeveelheid wapens, die door de geallieerden
in deze regio was gedropt, door het Hertmese verzet in veiligheid gebracht: met een
boerenwagen werden de wapens later gedistribueerd. Als in april 1945 Canadese troepen
Twente binnenvallen, is de Bornse verzetsgroep met haar Hertmese leden als Binnenlandse
Strijdkrachten actief betrokken bij de bevrijding van Borne. De schooljeugd te Hertme legt elk
jaar op 4 mei een krans bij het graf van Hendrik Oude Egberink.

Verzetsgroep Hertme
Eén ding mag bij dit alles niet worden vergeten; de Hertmer leden van de verzetsgroep hebben
zich altijd ten doel gesteld het de bezetter zo lastig mogelijk te maken, zonder daarbij direct
over te gaan tot het liquideren van de vijand. Dat is dan ook nooit gebeurd.
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V1 lanceerinstallatie de Biesterije
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, in het najaar van 1944, zetten de Duitsers het V1-wapen in als vergelding voor de massale bombardementen van de geallieerden op hun
grondgebied. V-1 is een afkorting van "Vergeldingswapen-1". Het was een onbemand
straalvliegtuig met explosieve lading. De V-1-lanceerplaatsen waren aanvankelijk opgesteld
aan de Franse Kanaalkust en waren voornamelijk gericht op Londen. Daar veroorzaakten de
wapens veel slachtoffers en materiële schade. Na de geallieerde landingen op de Normandische
kust verplaatsten de Duitsers de lanceerplaatsen onder meer naar Nederland. Engeland kwam
hierdoor buiten bereik van de V-1 te liggen. Het voornaamste doelwit werd nu het bevrijde
Antwerpen, dat als aanvoerhaven voor de geallieerden fungeerde.
De V-2, de eerste onbemande geleide raket, werd onafhankelijk van de V-1 ontwikkeld. Deze
raketten werden gelanceerd vanaf mobiele lanceerinstallaties, zodat ze minder snel te traceren
waren door geallieerde verkenningsvliegtuigen en veel mobieler waren. De V-2 was niet te
bestrijden. Ook voor de V-2 raketten was Antwerpen het voornaamste doelwit.
De V-1 werd onder meer gelanceerd vanuit Nijverdal. Langs de Nijverdalse Bergweg (de
Toeristenweg) waren twee lanceerplaatsen. De eerste lag vlak bij hotel Dalzicht en de tweede
in de omgeving van de Diepe Hel. Vanaf de lanceerplaats bij Dalzicht werd op 16 december
1944 voor het eerst een V1 afgeschoten. De V-2 raketten werden in de gemeente Hellendoorn
afgevuurd vanaf plekken langs de Eelerbergweg. Op 16 november 1944 vond de eerste
lancering plaats. De SS-Werfer-Abteilung 500 was de Duitse raketeenheid die daar
lanceringen verzorgde. Bij deze eenheid hoorde ook een batterij afweergeschut, die op de
Mekkelink in Rhaan was opgesteld.
Als gevolg van de lanceringen waren delen van de Noetselerberg en de Eelerberg tot
"sperrgebiet" verklaard. Niemand mocht daar nog komen. Als je pech had en je woning stond
in dat gebied, dan moest je zelf maar zien dat je elders onderdak vond.
Er werden vele V-1- en V-2-raketten afgevuurd. De bevolking van Hellendoorn en Nijverdal
vreesde de raketten, omdat ze nogal eens niet goed werkten en in de omgeving neerstortten.
Zo kwam de eerste V-2 die gelanceerd werd terecht in de buurt van het Sanatorium en
veroorzaakte daar enorme glasschade. De V-2 was een veel gevaarlijker wapen dan de V-1 en
kon ook heel wat meer schade aanrichten. Op 4 december 1944 werd een V-2 afgevuurd vanaf
de Eelerberg. Deze stortte neer bij Luttenberg. Daar kwamen veel mensen op af. Toen de
springlading op de ingestelde tijd ontplofte, kwamen negentien toeschouwers om het leven,
onder wie de zestienjarige Albert Tijhuis uit Nijverdal.
Bij hun aankomst in het lanceercomplex werden de vrachtwagens met de V1-bommen gelost
op het betonnen platform. Dit gebouw, met twee brede deuren aan de beide uiteinden, bood
onderdak aan de werkplaatsen. Hier werden de elementen van de V-1 bommen gemonteerd,
met uitzondering van de vleugels die op de kant van het transportkarretje bleven liggen. Eens
gemonteerd werden de V1 bommen naar de skivormige opslagplaatsen gereden, waar ze
wachtten op hun lancering.
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Resten V1 in de Biesterieje, Rijssen
Bij de nadering van de geallieerden werden de V-1 installaties opgeblazen. Na verloop van tijd
was er niets meer te zien van de lanceerplaatsen en kon niemand meer zeggen waar de exacte
plek was geweest van de installatie nabij Dalzicht. In mei 2013 hebben een aantal mannen,
met
medewerking
van
Staatsbosbeheer,
deze
plek
"herontdekt".
Van de mobiele lanceerplaatsen van de V-2 is niets meer te zien of te vinden.
De V1 (ook wel V-1) was het eerste Duitse zogenaamde V-wapen uit de Tweede Wereldoorlog
en tevens het eerste onbemande straalvliegtuig ter wereld. Het was de voorloper van de latere
kruisvluchtwapens, hoewel deze meestal met een raketmotor werden uitgerust. In totaal zijn
er meer dan 30 000 V1's geproduceerd. Het merendeel werd vanuit Nederland afgeschoten.
De naam V1 (Duitse afkorting) of V-1 (Engelse afkorting) was een afgeleide van
Vergeltungswaffe 1 (Vergeldingswapen). Eigenlijk was de aanduiding Fieseler Fi 103 of FZG76 (FZG betekende Flakzielgerät ofwel luchtafweerdoelapparaat).
De V1 wordt wel aangeduid met 'raket' maar is dit niet omdat hij gebruik maakt van
vliegtuigvleugels voor zijn draagvermogen en geen raketmotor heeft. Het is dus een onbemand
vliegtuig. De V2 is wel een raket.
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De V1 werd ontworpen door Robert Lüsser van de Duitse vliegtuigfabriek Fieseler en Frits
Gosslau van de Argus-motorenfabriek. De V1 had vliegtuigvleugels en staartvlakken. Hij werd
voortgestuwd door een Argus AS-014 pulserende straalmotor, een variant van de reeds in
1932 door Paul Schmidt ontworpen straalmotor. Hij kon een stuwkracht produceren van
ongeveer driehonderd kilogram en gebruikte een normale auto-bougie als ontsteking.
In technisch opzicht was de V1 eigenlijk een onbemand straalvliegtuig. Hij kon een
maximumsnelheid van 656 km/h bereiken en had een bereik van 240 km (later werd dit
400 km). De lengte was 7,9 meter en de spanwijdte 5,3 meter. Een V1 woog 2180 kilogram en
had een springkop van 850 kilogram. De motor van de V1 liep op gewone kerosine.
Het toestel was uitgerust met een explosieve lading in de neus en vloog door middel van een
primitieve straalmotoraandrijving (pulserende straalmotor) en een simpel geleidingssysteem
op eigen kracht naar zijn doel.
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De eerste testvluchten vonden eind 1941 en begin 1942 plaats vanaf Peenemünde. Op
Kerstdag 1942 vond de eerste gemotoriseerde proefvlucht plaats vanaf een lanceerhelling, de
eerste in een reeks testvluchten, nog alle zonder springlading. In juni 1944 hebben zelfs
bemande testvluchten plaatsgevonden om de mogelijkheid van zelfmoordmissies te
onderzoeken, maar die zijn niet in praktijk gebracht. De meeste lanceringen vonden plaats
vanuit Frankrijk en West-Nederland. Later, in december 1944, plaatste men nog een aantal
installaties in Oost-Nederland. Deze waren gericht op Antwerpen vanwege het
Ardennenoffensief.
Op 16 december 1944 begon het Ardennenoffensief. Toen de geallieerden eind 1944 een groot
deel van Frankrijk, België en een deel van Zuid-Nederland veroverd hadden, probeerden de
Duitsers om daar een eind aan te maken. De geallieerden kregen de havens van Antwerpen
in handen en het hele Scheldegebied was vrij voor de aanvoer voor de geaillieerde legers. De
Duitsers trokken met heel veel tanks door de Ardennen richting Antwerpen. Het is hun gelukt
in korte tijd een heel eind op te rukken. Het was de bedoeling de Maas te bereiken en Bastonge
te bezetten, dat was een kruispunt van wegen. Ze stonden reeds voor Bastonge en de
Amerikanen hebben het zwaar te verduren gehad. In samenwerking met het Engelse leger
onder generaal Montgommery werd de aanval op 26 december teruggeslagen. De Duitse
Luftwaffe was bij deze aanval betrokken en ze gebruikten meer dan achthonderd vliegtuigen.
De Luftwaffe verloor honderd vliegtuigen, maar meer dan tweehonderd geallieerde vliegtuigen
werden uitgeschakeld.
Half december is men in de buurt van Rijssen begonnen met de bouw van de startbanen voor
de V1. Half januari 1945 waren deze gereed en begon men met het afvuren van de
kruisraketten. In juni 1944 werd voor het eerst melding gemaakt in de kranten over het
vergeldingswapen V1. Op 3 juli 1944 werd de eerste V1 afgevuurd op Londen. Er zijn in totaal
meer dan honderdduizend V1’s afgevuurd. Met grote sperballonnen probeerde men de grote
steden te beschermen. Als de V1 tegen zo’n ballon aankwam viel hij naar beneden en richtte
alsnog veel schade aan. Ook de Engelse jachtvliegtuigen hebben veel van deze raketten uit de
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lucht geschoten en ook het afweergeschut heeft er veel afgeschoten. Er verongelukten veel V1
raketten vanwege foute besturing. Er werd desondanks veel schade aangericht in Londen en
Couventrie en meer dan vijfenvijftig mensen werden gedood.
Als een V1 overkwam, was zijn sputterende geluid duidelijk hoorbaar. Op een vooraf ingesteld
tijdstip werd de brandstoftoevoer gestopt en dook het vliegtuig omlaag waarna bij de inslag de
springkop explodeerde. Vanwege het kenmerkende pruttelende geluid dat de motor maakte
kreeg hij van de Amerikanen de bijnaam buzz-bomb. De Britten noemden hem doodlebug naar
een groot zoemend Australisch insect.
Het V1-geleidingssysteem was erg simpel en bestond uit een automatische piloot gekoppeld
aan een gyrokompas. Deze stuureenheid regelde alleen de hoogte en de snelheid. De afstand
naar het doel werd slechts grofweg ingeschat - nauwkeurigheid was geen vereiste – en een
door een propellertje in de neus aangedreven teller bepaalde wanneer deze afstand was
bereikt.

Lanceerbaan
Voor de lancering werd de teller zodanig ingesteld dat deze boven het ingeschatte doel op 0
kwam te staan. Tijdens de vlucht dreef de luchtsnelheid het propellertje aan en na elke 30
omwentelingen liep de teller één tik terug. De teller stelde het wapen in de vlucht ook op
scherp; dit gebeurde na ongeveer zestig kilometer. Als de teller op nul stond, werd de
luchtslang naar de servomotor van het hoogteroer automatisch verbroken waarna het roer
door middel van een continu gespannen veer omlaag werd geklapt en de V1 omlaag dook.
Met de ingestelde teller was slechts een naar het westen wijzende lanceerrail nodig; de
automatische instelling deed de rest.

194

De V1's werden voornamelijk geproduceerd door gevangenen die als dwangarbeiders werden
ingezet. Na de grote aanval op Peenemünde door de Britse RAF in de nacht van 17 op 18
augustus 1943 werd de productie verplaatst naar Mittelbau-Dora, een reusachtige
ondergrondse fabriek onder het Kohnstein-massief bij Nordhausen, waar duizenden
gevangenen onder onmenselijke omstandigheden moesten werken. Sommigen onder hen
zagen kans om met gevaar voor eigen leven sabotage te plegen aan de door hen geproduceerde
V1's. In 1944 werden er maandelijks zo'n 2000 V1 geproduceerd tegen een prijs van 3500
Duitse Mark met slechts 280 manuren.
De V1’s werden gelanceerd vanaf een soort katapult-installatie; de Abschussrampe. Met een
generator werd druk opgebouwd en een bougie ontstak de straalmotor waarna een toestel
door middel van perslucht over een zesenveertig meter lange hellende rails onder een hoek
van zes graden de lucht in werd geschoten.
Volgens Duitse gegevens zijn 8564 V1’s naar Engeland en de haven van Antwerpen
verschoten. Hiervan trof circa 57% zijn doel; de overigen werden door de luchtafweer,
sperballonnen of jagerinzet vernietigd. Ook gingen er veel verloren door defecten bij de
lancering of tijdens de vlucht.
Een van de lanceerinstallaties, richting Antwerpen, stond op het terrein van de Coöperatieve
Suikerfabriek in Puttershoek in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard en was onzichtbaar vanaf
de straat die langs de fabriek liep. De V-1 onderdelen werden per schip over de Oude Maas
aangevoerd en bij de fabriekskade gelost. De V-1's werden in de fabriekshallen geassembleerd
door een speciale eenheid die verder niets te maken had met de Wehrmachteenheid die in het
dorp gestationeerd was.
In Puttershoek is de Abschußrampe slechts kort in gebruik geweest, maar in die korte tijd had
hij ook in de directe omgeving slachtoffers geëist. Door sabotage bij de productie in
Nordhausen stortten in ieder geval drie V-1's kort na de lancering in de nabijheid van de
suikerfabriek neer. Twee ontploften niet en verdwenen in de kleibodem bij Puttershoek en
werden pas in 1975 door de Explosieven Opruimingsdienst van de Koninklijke Landmacht
uitgegraven en onschadelijk gemaakt. Eén exemplaar viel op een huis in het twee kilometer
zuidelijker gelegen Maasdam en ontplofte bij de inslag. Daarbij kwam een bewoner om het
leven.
Een vanuit het intussen bevrijde Noord-Brabant overgekomen waarnemer betrok een
boerderij aan de Kromme Elleboog, op anderhalve kilometer van de lanceerbaan. Van daaruit
meldde hij over de radio de lanceringen aan Londen.
Op 24 februari 1945 bleef de V-1 installatie in Puttershoek schadevrij na een geallieerd
bombardement. Dit is te zien op een luchtfoto gemaakt op 26 februari 1945 door een vliegtuig
van de Engelse R.A.F. De bommen werden afgeworpen en vielen op het land om de fabriek en
verwoeste het ketelhuis en de woning van de directeur van de fabriek. Een van de bommen
miste op enkele tientallen meters twee kleuters die op dat moment op de dijk bij de fabriek
aan het spelen waren. Tot zeker zestig jaar na dato was deze bomkrater nog te zien na zware
regenval als waterplas in de akker naast een opslagsilo van de fabriek. Deze mislukte actie
leidde tot woede bij het plaatselijk verzet, waarbij een van de verzetsleden gezegd zou hebben:
"Als het zo moet, blazen we ze zelf wel op!" Zover hoefde het niet te komen,want op 12 maart
1945 werd de V-1 lanceerbaan door de Duitse bezetter ontmanteld. Op een luchtfoto, gemaakt
op 21 maart 1945 door een Engels vliegtuig van de R.A.F., is de "afschietinrichting" niet meer
te zien.
Eind 1944 werden ook in Oost-Nederland een aantal Abschussrampen in gebruik genomen.
De vliegende bommen die daar werden gelanceerd waren bedoeld voor de toen al bevrijde, voor
de geallieerden zeer belangrijke, havenstad Antwerpen. In de bossen van het landgoed
Oostermaet ten oosten van Lettele bij Deventer en op het landgoed de Biesterije ten zuiden
van Rijssen zijn betonnen fundamenten blootgelegd en voor het publiek te bezichtigen. Bij het
dorpsplein van Lettele staat een oorlogsmonument waarin de funderingsblokken van een V1-
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lanceerinrichting zijn opgenomen. In Enschede op het landgoed "De Helmer" zitten ook nog
funderingen van een Abschussrampe in de grond, deze is echter nooit operationeel geweest.
Het landgoed/boerderij is gedurende het laatste jaar van de oorlog door de Duitsers
geconfisqueerd om deze basis op te bouwen.
Een jageronderschepping gebeurde letterlijk. Als men V1’s boven Het Kanaal of de Noordzee
waarnam, vlogen er jagers op af. Aanvankelijk probeerden die de V1's neer te schieten. De
explosie van de springkop was echter zeer gevaarlijk voor de achter de V1 aan vliegende
piloten. Daarom bedachten Engelse piloten een simpele truc. Een snel jachtvliegtuig vloog
naast de V1 en tikte met zijn vleugeltip onder de vleugeltip van de V1. De V1 begon hierdoor
rond te tollen en viel vervolgens stuurloos in Het Kanaal of dook de grond in. Naast de P-51
Mustang en de Tempest was de Spitfire Mk XIV het enige type dat hier snel genoeg voor was.
Deze tactiek raakte echter bekend bij de Duitsers die vervolgens detonators aan de vleugels
monteerden die explodeerden bij aanraking tijdens de vlucht. Dit maakte een eind aan de
toepassing van deze simpele truc.
In augustus 1944 waren de tegenmaatregelen van de geallieerden zo georganiseerd dat bijna
alle V1-wapens werden neergehaald voordat ze hun doel hadden bereikt. De V1 werd daarna
opgevolgd door de V2, een raket die na de lancering de motor uitschakelde en vanaf grote
hoogte met zeer hoge snelheid in vrije val op zijn doel afvloog.
De eerste gedocumenteerde V1-aanval op Londen vond plaats op 13 juni 1944, een week na
de landing in Normandië. Tijdens het V1-offensief vielen per uur honderd V1’ s op Londen.
Over een periode van tachtig dagen werden meer dan zesduizend personen gedood, meer dan
zeventienduizend gewond en werden in zuidwest Engeland tachtigduizend gebouwen
vernietigd en beschadigd.
Enkele dagen voor de Bevrijding in april 1945 vond in Rijssen een groot drama plaats. Er
waren in Nederland door de bezetter verschillende lanceerinstallaties voor raketten geplaatst,
onder meer in Almelo, maar ook drie in de nabijheid van Rijssen, niet ver van de weg richting
Markelo. De Duitse bezetter vorderde regelmatig paarden en wagens om 's nachts hun wapens
van de stations naar de lanceerplaatsen te vervoeren. Overdag was dat te gevaarlijk, omdat
Engelse vliegtuigen op elk bewegend voorwerp schoten. De V1's en later de V2's waren
allemaal gericht op Londen of Antwerpen, om daar dood en verderf te zaaien. Zo probeerden
de Duitsers het offensief van de geallieerden tot staan te brengen en de oorlog in het voordeel
van Duitsland te beslechten.
Met gevaar voor eigen leven pleegden de dwangarbeiders in de Duitse raketfabrieken vaak
sabotage. Daardoor kwamen de wapens regelmatig niet van de grond of stortten ze voortijdig
neer. De raketten werden 's nachts afgevuurd. De mensen luisterden dan gespannen naar het
geluid van de overvliegende V1's of stonden buiten bezorgd naar de lucht te kijken als ze een
stip met een uitlaatvlam erachter in westelijke richting zagen vliegen. Soms viel de motor
vroegtijdig stil en dan was het maar de vraag waar deze raket zou neerkomen, met alle
gevolgen van dien. "Je kon het horen als er iets mis was. Dan begon de raket te stotteren. Net
als bij een motor die niet goed loopt."
De Rijssenaren liepen niet het meeste gevaar van de V1's die hiervandaan werden afgeschoten,
want die vlogen naar het zuidwesten. De V1's die vanuit Almelo overkwamen, leverden veel
meer gevaar op. Die vlogen namelijk recht over Rijssen. Al een paar keer was er een V1 in de
buurt van Rijssen neergekomen. Kwam de V1 in het open veld aan de grond, dan ging hij vaak
niet af. In de nacht van zondag 25 op maandag 26 maart 1945 ging het ook boven Rijssen een
keer mis. Met een ontzettende dreun viel de vliegende bom op de Huttenwal. Een overlevende
van de voltreffer vertelde later dat de kerosine tegen de ramen spoot. "Alles vloog overeind en
repte zich in pyjama's en nachthemden naar buiten. Midden op de Walstraat stonden de
mensen huiverend te kijken naar het sinistere vuur dat hoog boven de daken uittorende."
Tijdens het blussen van de brand kwam er ook nog een Engels vliegtuig over dat, tot overmaat
van ramp, in een duikvlucht in de richting van de vuurzee een bom afwierp. Er kwamen die
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nacht 23 mensen om het leven: negen door de neerstortende V1 en veertien ten gevolge van
de bom. Onder deze laatste groep bevonden zich vijf brandweerlieden. Waarschijnlijk zijn er
aan Duitse zijde ook twee slachtoffers gevallen. Ook waren er veel gewonden. Het verdriet en
de verslagenheid waren groot. Na de Tweede Wereldoorlog is voor deze slachtoffers nooit een
apart monument opgericht. Wel herinnert een plaquette in de brandweerkazerne aan de vijf
omgekomen brandweerlieden.
De luchtaanvallen in de omgeving van de gemeente Rijssen-Holten verhevigden zich vanaf
december 1944, toen de Duitse Wehrmacht een deel van haar lanceerprogramma’s voor de
V1-kruisraketten naar de bossen in de rechthoek Enschede-Zutphen-Deventer-Almelo
verplaatsten. Vanaf 7 lanceerinrichtingen werd op 16 december 1944 om 5.02 uur het vuur
op Antwerpen geopend. Tot aan het einde van de avond op 24 december 1944 werden 500 V1kruisraketten afgeschoten.
In het centrum van het lanceergebied bevond zich de gemeente Rijssen-Holten. De bossen van
de Holterberg ten noorden van Holten en het bos ten zuiden van Rijssen leenden zich goed als
opstelplaats voor de V1-kruisraket. De NS-stations Rijssen en Holten, alsook het
wegenverkeersnet waren verder uitstekend geschikt voor de bevoorrading van gedemonteerde
kruisraketten en voor de bouw van lanceerinrichtingen.
In de periode mei 1940 tot september 1944 zijn voortdurend luchtaanvallen van de
geallieerden op het Ruhrgebied in Duitsland uitgevoerd evenals op het bestaande
burgervliegveld ten noorden van het NS-station Rijssen dat als uitwijkvliegveld voor het
militaire vliegveld Twente bij Enschede was omgebouwd. Op onregelmatige tijdstippen tot aan
de zomer van 1944 vielen geallieerde escorterende jachtvliegtuigen en terugkerende
bommenwerpers in de gemeenten Rijssen en Holten de spoorlijn, het radarstation en de
stellingen van de luchtafweer aan.
Het zuidelijk gedeelte van de Holterberg, een voormalig oefenterrein van het Nederlandse leger,
werd door de Duitse Wehrmacht verder uitgebouwd voor zowel de opleiding van infanteristen
als ook voor het beproeven van zwaar militair materieel. In 1943 werd het gebied overgenomen
door de Waffen-SS (2e SS-tankkorps met het 9e en 10e tankdivisie) om tankgrenadiers op te
leiden en van het front terugkerende soldaten op te frissen en die vervolgens de modernste
tank- en artillerietechnieken te leren In deze periode was het voor de geallieerden zeer
belangrijk om het spoorwegtransport en de militaire oefeningen van de Waffen-SS rondom de
Holterberg te verstoren.
Met de start van de bevrijding van Nederland door de geallieerden in september 1944 (Operatie
Market Garden) verhevigden de aanvallen van de geallieerde luchtmacht op het Nederlandse
spoorwegnet. Het spoorwegtransport voor de bevoorrading aan het front diende tot een
minimum te worden beperkt. Vanaf de herfst van 1944 tot het voorjaar van 1945 werden bij
voorkeur de lichte bommenwerpers van het type Boston en Mosquito, alsook de
jachtbommenwerpers Typhoon en de jachtvliegtuigen Spitfire voor de aanvallen op de
spoorwegtrajecten ingezet. Met bommen tot een kaliber van 1.000 lbs werden bruggen en
belangrijke spoorweggebouwen verwoest, terwijl het treinverkeer met luchtdoelraketten van
7,5 cm kaliber tot 12,7 centimeter en boordkanonnen van twee centimeter werd aangevallen.
De getroffen spoorlijnen in de bezette gebieden van Nederland werden echter door de Duitse
pioniers tot eind maart 1945 onmiddellijk na elke geallieerde luchtaanval hersteld met als
doel, zeker in het voorjaar van 1945, de bevoorrading van de troepen in de Festung Holland
zeker te stellen. Dat geldt ook voor het spoorwegtraject in de gemeente Rijssen-Holten.
Het kwam er voor de geallieerden dus op neer om het spoorwegtransport en de Duitse militaire
oefeningen gevoelig te verstoren.
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Vermoedelijk werden in de jutefabriek vlak ten zuiden van het NS-station Rijssen vermoedelijk
de V1-kruisraketten opgeslagen. Het tijdelijk vliegveld ten noorden van het NS-station Rijssen
zorgde voor het transport van dringend benodigde specialisten en ingenieurs, alsmede voor
reserveonderdelen en toebehoren. De goed gecamoufleerde stellingen in de bossen werden in
het algemeen niet door de geallieerde gevechtsvliegtuigen ontdekt. Daarom werden alle
transportwegen die konden dienen voor de bevoorrading van de kruisraketten, de spoorlijn
Deventer-Wierden en de wegen vanaf Duitsland in de gemeente Rijssen-Holten, bij goede
weersomstandigheden, voortdurend door de geallieerden gecontroleerd en aangevallen. Zo
werd in de namiddag van 11 maart 1945 een transportcolonne met kruisraketten en
toebehoren door 50 lichte bommenwerpers aangevallen en in de morgen van 19 maart 1945
een munitietrein met een lading van zesenzeventig V1-kruisraketten vernietigd.
De opmars van de geallieerden naar de Rijn zorgde ervoor dat verdere lanceerinrichtingen van
V1-kruisraketten naar de streek tussen Deventer-Enschede-Almelo werden verplaatst.

Stoomlocomotief rijdend op baanvak Almelo-Zwolle (1943-1945)
Vanuit dit gebied werden tussen 1 en 30 maart 1945 in totaal 1.556 V1-kruisraketten op
Antwerpen en Luik afgeschoten. Dat was voor de geallieerden het sein om nog intensiever het
onderzoeksgebied Rijssen-Holten vanuit de lucht te bestuderen en met jachtbommenwerpers
dag en nacht de vermoedelijke lanceerinrichtingen aan te vallen en waarbij
fragmentatie(splinter)bommen, luchtdoelraketten, machinekanonnen en ook al gedeeltelijk
napalm werd ingezet. Strenge camouflage- en geheimhoudingsmaatregelen van de Waffen-SS,
alsook het nachtelijk afschieten van de V1-kruisraket, verhinderde de vernietiging van de vele
opstelplaatsen van de mobiele lanceerinrichtingen in het onderzoeksgebied. Een bijzonderheid
in de door de Duitsers gehanteerde camouflage bestond er uit dat geen zwaar
luchtdoelgeschut in het lanceergebied werd gestationeerd. Ter bescherming van de
lanceerinrichtingen en de infrastructuur diende gedecentraliseerd middelzwaar en licht
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luchtdoelgeschut (3,7 cm en 2 cm). Bij de luchtaanvallen van de geallieerde
jachtbommenwerpers werd daarom op alles geschoten wat zich op de grond maar bewoog.
Een massaal en doelgericht bombardement op deze gedecentraliseerde en goed
gecamoufleerde doelen is echter nooit overwogen.
Nadat de geallieerden op de rechter Rijnoever meerdere bruggenhoofden hadden ingenomen
en het Duitse leger zich in het Ruhrgebied terugtrok, vielen vanaf het bruggenhoofd Emmerich
op 28 maart 1945 de troepen van het 1e Canadese leger de Achterhoek binnen. Op weg naar
de Noordzeekust was het Twentekanaal ten zuiden van de gemeente Rijssen-Holten een
serieuze hindernis die door de Duitsers hardnekkig werd verdedigd. Bijna alle nog bestaande
bruggen over het kanaal werden door de Duitsers op het laatste moment opgeblazen en de
wegen en straten werden van zowel AP- als AT-mijnen voorzien. Op 30 maart 1945 om 8 uur
werd de laatste V1-kruisraket afgeschoten. De V1-lanceerinrichtingen werden vervolgens
gedemonteerd of opgeblazen. Het bedienend personeel van de V1-kruisraketten werd
vervolgens als infanterist ingezet tegen de Canadezen. Vermoedelijk is ook op dit tijdstip de
afdeling van de Waffen-SS overgeplaatst naar Duitsland, omdat in het ‘Kriegstagebuch des
Oberkommandos der Wehrmacht’ alleen nog wordt gesproken van de 2e divisie
Fallschirmjager en eenheden van het 15e leger.
Als tweede Duitse verdedigingsstelling ten noorden van het Twentekanaal diende vermoedelijk
de spoorlijn Deventer-Wierden, de verkeerswegen N344 en N350, het militaire oefenterrein
met zijn stellingen en de voormalige lanceerinrichtingen van de V1-kruisraketten. Het
voormalige vliegveld ten noorden van het NS-station Rijssen moest voor gevechts- en
transportvliegtuigen worden geruimd. In grote haast werden vermoedelijk de nog niet geloste
treinwagons ongeordend uitgeladen en de munitie in de afgravingen in de buurt van de
spoorlijn en het militair oefenterrein uitgestald. Waarschijnlijk betrof het hier tankmunitie
voor een compagnie van het 2e SS-tankkorps.
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Op Antwerpen vielen in de periode van 7 oktober 1944 tot en met 30 maart 1945 2448 V1's.
Als gevolg van de aanvallen met V1’s vielen in geheel Europa ongeveer veertigduizend
gewonden, voornamelijk onder de burgerbevolking. De V1’s werden onder alle
weersomstandigheden en op willekeurige tijden van de dag gelanceerd en kwamen vaak
midden in woonwijken terecht. Hierdoor zaaiden ze veel angst onder de bevolking.
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Aan het einde van de oorlog in Europa wisten de Amerikanen en Sovjets een aantal V1's te
bemachtigen. De Amerikanen wilden ze gebruiken in de strijd op de Stille Oceaan tegen de
Japanners. Dit is echter niet gebeurd; de V1's die in beslag genomen waren hebben, net als
de latere V2, dienst gedaan als testobject voor hun eigen wapenontwikkelprogramma's.
De Duitse lanceerinstallatie voor V1's in de Rijssense bossen moet herbouwd worden. Dat
vindt de Stichting Rijssens Leemspoor.
Langs een van de beukenlanen op het landgoed vindt de oplettende wandelaar een gat in de
grond van ongeveer een kubieke meter, met betonnen wanden. Dit gat (en een rij gaten
verderop) vormde de verankering voor een lanceerinstallatie voor V1-raketten. Het gat is in de
jaren 1990 door een onbekende opnieuw opengegraven.
V1-raketten werden in 1943 en 1944 door de Duitse bezetter afgeschoten op Londen. De
installatie bestond uit een schuin oplopende rail waarlangs de raketten werden afgevuurd. De
raketten kenden geen besturing en een groot deel bereikte dan ook nooit de Engelse hoofdstad.
De V(ergeltungswaffe) 1 en 2 waren Hitlers antwoord op de zware bombardementen op Duitse
steden. V1's werden ook vanuit de Rijssense bossen afgeschoten. Er zijn restanten gevonden.

Er bestonden meer dan honderdvijftig lanceerplaatsen in de laatste maanden van de Tweede
Wereldoorlog, vooral in Overijssel en Gelderland. Eerst werden de wapens gericht op Londen
en later, toen Londen door het oprukkende front buiten bereik kwam te liggen, op Antwerpen.
Maar de fundering in De Biesterije achter restaurant Schwarzwald is de enige die de vliegende
bom, de V1, in twee richtingen kon richten. De ene richting was Antwerpen en de tweede
richting kan Luik zijn geweest, een belangrijk spoorwegknooppunt waar veel fabrieken
stonden. Twee jonge archeologen in opleiding helpen Koopman mee bij zijn onderzoek.
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De Biesterije ligt op de Rijsserberg, die net als de bekendere en grotere Holterberg is
opgestuwd door de ijskap die Noord-Nederland in de laatste ijstijd bedekte.
Begin negentiende eeuw groeide hier voornamelijk heide met jeneverbesstruiken op arme
grond, als gevolg van eeuwenlange begrazing met schapen.
In de
negentiende en
twintigste eeuw werd op het terrein leem gewonnen voor de twee baksteenfabrieken van
Rijssen. Hieruit zijn de karakteristieke kuilen in het landschap ontstaan.
Het landgoed is in de jaren 1920 aangelegd door Jan-Harmen ter Horst, eigenaar en directeur
van textielfabriek Ter Horst & Co te Rijssen. Het houten zomerhuisje dat hij zijn vrouw schonk
voor hun twaalfenhalfjarig huwelijk is nog steeds in gebruik bij hun nazaten.
Op het landgoed is in 1920 de tweede poortenschietbaan van Nederland geopend. De
Rijssensche Schietvereniging was destijds een club van de lokale elite, die hen moest helpen
om oproer onder de arbeiders van de textiel- en steenfabrieken te onderdrukken.
In 1943 en 1944 lanceerden de Duitse bezetters vanuit dit bos V1-raketten richting Londen.
De betonnen verankering voor de lanceerinstallatie is in de bodem achtergebleven en is in de
jaren 1990 door een onbekende weer opengegraven.
Het landgoed werd aanvankelijk vooral beplant met dennen, bedoeld voor houtproductie.
Sinds 1970 wordt door de jongere generaties natuurlijk bosbeheer toegepast: er wordt alleen
nog selectief gekapt, er vindt natuurlijke verjonging plaats en dood hout wordt niet verwijderd.
Van het vroegere heidelandschap getuigen nog enkele jeneverbesstruiken (wakels) die onder
de bomen zijn blijven doorgroeien. Daarnaast is een klein stuk heide met wakels bewaard
gebleven. De familie trekt hier meerdere keren per jaar de jonge dennen en andere opslag uit
om verbossing te voorkomen.
‘Op donderdagmorgen 14 december 1944 werd een aantal direct omwonenden van het
dennenbos tussen de Ypeloweg en de Enterweg, in de volksmond beter bekend als ‘het
Haarbos’, zonder enige kennisgeving vooraf door NSB-burgemeester Regout en een ambtenaar
gesommeerd hun boerenbedrijf ‘met hun gezinnen en levende have’ onmiddellijk te verlaten.
Uit het archief van de gemeente Wierden blijkt dat het ging om in ieder geval vier boerderijen
aan de Ypeloweg. Reden voor de ontruiming was volgens het archief van de gemeente Wierden
‘ontploffingsgevaar van het V-wapen voor of op de startbaan.’
‘Het personeel (ongeveer zestig man) van de lanceerbaan in het Haarbos was, volgens een
rapport van de Binnenlandse Strijdkrachten, ondergebracht in de woonhuizen rondom café
De Viersprong aan de Rijssenseweg, maar huisde tevens in de ontruimde boerderijen kort
naast de lanceerbaan. Sommigen begaven zich onder de lokale bevolking, zoals bijvoorbeeld
de Duitsers die regelmatig bij de familie Kippers aan de Ypeloweg aankwamen om melk te
halen of zomaar een praatje te maken over bijvoorbeeld hun vrouwen, kinderen en de situatie
thuis.’ ‘De eerste V-1 vanuit het Haarbos werd in de avond van donderdag 25 januari 1945
om 22.34 uur richting de havens van Antwerpen afgevuurd.’
‘De familie Binnenmars-Stulen, destijds wonend in het prachtige boerderijtje aan de Enterweg
ten noorden van het Haarbos (inmiddels afgebroken), schrok volgens mevrouw MulderBinnenmars in het begin uiteraard vreselijk van het geluid van de lanceringen.’
‘Hoewel de Duitsers gedurende de oorlog telkenmale technische verbeteringen aan de V-1
hadden aangebracht, waren lang niet alle lanceringen succesvol. De bezetters maakten zich
echter niet druk over de gevolgen van de vroegtijdig neerstortende projectielen.
‘De laatste lancering vanuit het Haarbos vond in de avond van donderdag 29 maart plaats.
Vervolgens werd de katapult tussen 21.00 en 23.00 uur door de Duitsers grondig vernietigd
met behulp van vijftig kilo zware vliegtuigbommen. Trillingen als gevolg van die explosies
schijnen zelfs tot in Borne gevoeld te zijn.’
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’Voor zover bekend zijn in Wierden geen slachtoffers gevallen tengevolge van voortijdig
neerkomende V-1’s. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Almelo. Echter, van in ieder geval een
poging tot demontage van een V-1 in Wierden, op 4 april 1945, is bekend dat dit twee levens
van jonge onderduikers heeft gekost, de 27-jarige Tonjes Zuidema en de 21-jarige Job
Springvloed-Dubbeld. Beiden zijn begraven op de Oude Begraafplaats aan de Appelhofstraat,
waar hun graf heden ten dage nog te vinden is.

Opgeblazen V1 installatie, 1945
‘Op de plaats van de voormalige lanceerbaan werd door de toenmalige Heidemij nieuwe
aanplant (sparren) aangebracht, die vervolgens in de jaren zeventig tijdens een zware storm
schijnen te zijn omgewaaid. Heden ten dage zijn in het Haarbos vrijwel geen bovengrondse
tastbare bewijzen van de V-1 lanceerbaan meer te vinden. Alleen het begin van de baan is met
moeite terug te vinden met behulp van lokale ingewijden bewapend met prikstok of hooivork!’
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Canadezen hebben lanceerbasis vernield
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Radar rondom Goor
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond er tussen Goor en Diepenheim een Duitse
radaropstelling. In Goor noemden ze dat het Lunapark vanwege de ronde draaiende
apparaten, die inderdaad wel wat van kermisattrakties hadden. Het geheel werd nog
vervolmaakt met een aantal zoeklichten en afweergeschut. De Duitse codenaam was
"Kröte”(pad).

Op de kaart ziet u Kröte in het Twentse land liggen. Het geheel werd in 1942 opgebouwd. De
bemanning bestond uit ongeveer honderdvijftig soldaten. De radarstations ressorteerden
(voorjaar 1943) onder de Eerste Jagddivisie van Von Döring. In ons land werden de stations
bemand door personeel van Luftnachrichtenregimenten (Ln.-Rgt.) 201 en 211. Na een
reorganisatie eind 1944, en na het sluiten van Seeadler (In de Bloemendalerpolder), was alleen
een Luftnachrichtenregiment 223 aanwezig
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Op de bovenstaande kaart zijn de plaatsen te zien waar de verschillende opstellingen stonden.
Er waren drie soorten, Categorie 1, ofwel 1. Ordnung, Categorie 2 en 3, resp. 2. en 3. Ordnung.
De 2. Ordnung, de categorie waarin Kröte valt, bestond meestal uit één of twee Freya-radars,
twee Würzburg-Riesen, twee Y-Linie (Y-peilers), één radiobaken, één lichtbaken en een
radiozender. Rechts van de rode pijl ziet u Rheinsalm, dat was een radarstation van de 1.
Ordnung, een grotere dus. Kröte werkte nauw samen met deze opstelling.
De Freya-radar werd gebruikt om vliegtuigen op grotere afstand te vinden, waarbij alleen de
richting en de afstand gemeten konden worden. De Würzburg-Riese kon de afstand, de hoogte
en de richting van het vliegtuig bepalen, maar dan wel over een kortere afstand. De
nachtjagersector waar zich de beide radarstations zich bevonden was "Raum 4C" (van de
zogenaamde Kammhuberlinie). Vanuit de lucht was Kröte nauwelijks te ontdekken, alleen de
Würzburg-Riese,
die
dicht
bij
het
kanaal
stond,
was
goed
te
zien.
De rest was zodanig geplaatst en gecamoufleerd dat het bijna onzichtbaar was.
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Pad naar erve Stroekeld in het Weldam. Links in het weiland stonden de gebouwen, de
bunker en de radar.
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In 1964 was de bunker er nog.
Radar Würzburg-Riese bij de boerderij "De Modder" was vanaf het kanaal niet goed te zien.
Zo her en der stonden ook zoeklichten, die met rieten matten aan het oog werden onttrokken.
Waar het afweergeschut precies stond kan niemand zich herinneren.
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De originele luchtfoto van de lokatie "Kröte". De foto is gemaakt boven Goor in de richting
van Diepenheim.
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De uitsnede is gedraaid zodat het noorden weer ongeveer aan de bovenkant is. De foto werd
beschikbaar gesteld door de fam. Schuite in Goor.
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Op deze foto is ongeveer aangegeven waar de verschillende zaken stonden. Het kan ook goed
zijn dat waar "Zoeklicht" staat een geschutsopstelling was.
Aangezien de oorlog bijna ten einde was (Goor, 8 april) is er al veel van het Lunapark vernietigd
en afgebroken. Daarom is op deze foto waarschijnlijk ook al veel verdwenen.
De brug over het Twentekanaal is op dat tijdstip nog intact maar zal binnen de komende twee
weken worden opgeblazen. Onder, bij erve "De Modder", is goed de krater te zien van een
Engelse
bom,
die
ongeveer
zestig
meter
van
de
boerderij
is
gevallen.
Waarom deze opstellingen nooit zijn gebombardeerd is vooralsnog een raadsel.
Nabij de schuilkelder achter het kasteel "Weldam", bevonden zich ook gebouwen, één met
verbindingsapparatuur en andere toestellen en één als onderkomen voor de officieren. De
bewoners van de boerderij van Jacobi hebben na de oorlog hier een tijd in gewoond, aangezien
hun boerderij totaal vernield was. Bij de Würzburg no.1 was ook nog een bunkertje.
In Goor waren ook enkele vrouwen die bevriend waren met de Duitse bemanning van het
Lunapark. Twee zijn er ook getrouwd met deze mensen. Het waren niet de fanatieke Duitsers
die je zou verwachten, eerder het tegendeel, zeer nette, aardige en rustige mensen. Ze zaten
daar ook niet vrijwillig. Een van hen was medewerker van Telefunken, een begaafd technicus,
die voor onderhoud en reparatie van de radio- en radar-appparatuur moest zorgen.
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Verder ontstonden er zo nu en dan ook bijnamen voor Goorse mensen. Eén ervan was "De
Waterfietse", deze vrouw had op de terugweg van de barakken van het Lunapark naar Goor,
even vergeten dat er nog een kanaal tussen zat. Zij koerste met een luide plons in het koude
kanaalwater.

De schuilplaats met ingang. Voor de ingang staat de schervenvanger. Tijdens de oorlog was
de schuilhut geheel onder de grond.
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De achterkant van de schuilkelder met de nooduitgang
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Deze foto is gemaakt vanaf de plek waar de schuilkelder stond, met zicht op de barakken
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Over het pad tussen de bomen vluchtte het radar-personeel tijdens luchtaanvallen.
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Een Würzburg-Riese in een wat gehavende toestand aan de Normandische kust; van dit
soort stonden er dus twee in Goor.
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Een fragment uit een verhaal over een Duitse jachtvlieger:
Zo rond kwart over twaalf kreeg Oberleutnant August Geiger bevel om op te stijgen.
Aannemelijk is dat hij naar het radarstation Kröte, dat in de omgeving lag van Goor, werd
gedirigeerd. Boven het radiobaken van het radarstation aangekomen, moest hij, wachtend op
nadere instructies ‘van beneden', op de voorgeschreven hoogte blijven cirkelen. In het station
intussen, merkte de operateur van het ‘Freya’ radarapparaat een bommenwerper op die een
koers volgde die afweek van die van de overige bommenwerpers. Een makkelijk herkenbaar
doel, waarop weldra de veel nauwkeuriger volgradar van het type Würzburg - Riese werd
gericht. Een tweede apparaat van hetzelfde type werd op de eigen nachtjager gericht. De
positie van beide vliegtuigen werd doorlopend gemeten en vanuit de bedieningscabines van de
radarapparaten doorgegeven naar de centrale post van het radarstation. Daar werden beide
posities op een horizontale, matglazen kaart geprojecteerd; de positie van Doug Browns toestel
werd met een rode stip weergegeven, die van de Me 110 van August Geiger en zijn twee
metgezellen met een blauwe. Bovendien werd de vlieghoogte van beide vliegtuigen zeer
nauwkeurig door de radarapparaten bepaald. De gevechtsleidingofficier (Jägerleitoffizier), die
naast de glazen kaart stond, gaf Geiger via de radio zodanige instructies aangaande koers en
vlieghoogte, dat op het matglas voor hem de blauwe stip zich zo snel mogelijk dicht achter de
rode bevond en de vlieghoogten vrijwel gelijk. De radaroperateur van Geiger, die de instructies
van de gevechtsleidingofficier aandachtig volgde, begreep dat de bommenwerper waarop zij
jaagden binnen bereik van hun boordradar zou zijn, wanneer de onderlinge afstand geslonken
was tot ca. 3.300 m en de Tommy in de zoekhoek van 70º terecht kwam. Het duurde inderdaad
niet lang of de radarecho die het grote vliegtuig produceerde, tekende zich al af op de drie
beeldbuizen in de nachtjager. Dit was het ogenblik waarop Geiger de onderschepping op eigen
kracht moest doen. De beide Würzburg - Riese radarantennes in Kröte lieten hun 'prooien'
los, op zoek naar een andere bommenwerper of een andere nachtiagerwaren.
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De plaats van de Freya. Er stonden barakken in het "Pruussen buske of Duutse buske" , het
bosje, wat net onder de Freya te zien is. De weg langs het kanaal bestond toen nog niet.
De hieronder afgebeelde Freya stond in het Diepenheimse broek, op de zogenaamde "
Luizenbelt", een kilometer ten westen van de Würzburg radars, wel vlak aan het kanaal.

Freya radar

220

De Freya-opstelling vanaf de Goorse kant van het kanaal gezien, iets verder westelijk als de
onderdoorgang van de Regge.
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Tussen de boompartijen heeft de radar gestaan.
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Het Duutse buske

Freya fundament
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Personeel van de Freya
Niet alleen bij het Lunapark stonden zoeklichten, in de wijdere omgeving waren ze ook
aanwezig. Twee plaatsen waarvan men weet dat ze daar stonden, staan hieronder vermeld.

Ook in "de Helle", een gebied ten zuiden van Diepenheim, tussen het stedeke en de
Schipbeek, stond een zoeklicht. Bron: www.pa3esy.nl.
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Zoeklicht aan de weg van Diepenheim naar Lochem, rechts, iets boven het midden, "Huis te
Diepenheim en rechts daarvan de kerk.
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Vliegveld Twenthe in de oorlog
Het landschap waarin het vliegveld ligt wordt duidelijk gekenmerkt door de ijstijden. In het
oosten ligt een stuwwal met een hoogte van 56.6 meter, de Lonnekerberg, en het
stuwwallencomplex van Oldenzaal. Vanaf de berg lopen beken naar het zuidwesten.
Eeuwenlang bestond het gebied uit vooral heide. In de late Middeleeuwen ontstonden slechts
enkele agrarische ontginningen in het gebied: ’t Holthuis onder Deurningen en Hof Espelo
onder Lonneker. Ten westen van Lonneker ontstond toen een groot essencomplex, de Roelvink
es, dat steeds met heideplaggen en mest verbeterd werd. De essen werden vanuit enkele
boerderijen bewerkt. Ten westen daarvan ontstond een groot agrarisch landgoed, Hof Espelo.
Ten zuiden daarvan ontstond een kampenlandschap waar de Overmaat en ’t Sprakel de
belangrijkste waren. Het gebied werd door een handelsweg van oost naar west doorkruist, de
Oude Deventerweg.
In het jaar 1910 is er voor het eerst sprake van een vliegveld toen er een Blériotvliegtuigje
landde. Het vliegveld was een veldje van vier bij tweeenhalve meter. Het lag in de buurtschap
Deurningen, direct aan de gemeente Lonneker grenzend. Het lag ten noorden van de huidige
hoofdbaan, ten noorden van de Noordergrensweg. Omdat het vliegveldje niet rendabel was,
was het na korte tijd alweer verdwenen.
In 1921 wordt weer begonnen met het aanleggen van een klein vliegveld van 400 bij 250 meter
in het gebied tussen Enschede, Oldenzaal en Hengelo. Het vliegveldje wordt aangelegd voor
het geven van luchtvertoningen. Op 18 mei 1921 kan het publiek de eerste vliegtuigen
bewonderen op het vliegveld. Ook dat vliegveldje is een kort leven beschoren door toenemende
veiligheidseisen.
Het idee van een Twents vliegveld verdween echter niet. Nadat in 1927 een comité ter
oprichting van een vliegveld van start was gegaan en met bemoeienis van de Enschedese
industrielen en Albert Plasman, directeur van de KLM, werd op 29 augustus 1931 opnieuw
een vliegveld geopend. Deze keer lag het vliegveld in de gemeente Lonneker. De grasmat was
achthonderdveertig bij zevenhonderdzeventig meter, drieenzestig hectare groot. Aan de
zuidkant, de oude handelsweg Oude Deventerweg, verrees een stationsgebouw en een hangar.
De grasmat was aangelegd door de Heidemij, gedraineerd en geegaliseerd en voorzien van
grensmarkeringen. Direct buiten het vliegveld werd een recreatiegebied ingericht met een
vijver, een theehuis en een hotel. In 1932 werd een lijndienst op Schiphol geopend en zijn
later een lijndienst van Groningen, via Twenthe naar Eindhoven. In 1932 landde op Twenthe,
voor het eerst in Nederland, een luchtschip, de LZ127 Graf Zeppelin. Naarmate de dreiging
van een oorlog reëler werd, werd Twenthe ook door de Afdeeling Luchtvaart gebruikt. In 1937
werd er weliswaar een grote legeroefening gehouden waaraan zestien Fokkers aan meededen.
Het vliegveld werd echter voor 1940 nooit als militair vliegveld gebruikt. Per 1 mei 1940 werd
de aanwijzing als ‘luchtvaartterrein’ ingetrokken en op de dag van de inval, 10 mei 1940, werd
het stationsgebouw en de hangar opgeblazen. Het rolveld was al onklaar gemaakt door het
om te ploegen en het plaatsen van objecten op de grasmat.
Nog op dezelfdedag werd het vliegveld door de Duitsers tot militair gebied verklaard. In de
nazomer van dat jaar ging men aan de slag om er een enorme militaire basis van te maken,
Fliegerhorst Twenthe, met een oppervlak van vijftienhonderdnegenenveertig hectare.
Duitsland maakte er een complete Fliegerhorst van en breidde het met de legerplaats
Zuidkamp uit. Gedurende de bezetting waren diverse Luftwaffe-eenheden op Twenthe gelegerd
waaronder Jagdgeschwader 103. Dit onderdeel vloog met de Messerschmitt 109 onder een
van de Luftwaffe 'Aces' Maj Herbert Ihlefeld.
Eind 1940 waren er zesduizend Hollandse arbeiders aan het werk en was er 1586 hectare
grond gevorderd voor de aanleg van drie startbanen gemaakt van klinkers. Er werden
vijfenvijftig hangars, bunkers, opslagruimten en werkplaatsen gebouwd en er kwam een kamp
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voor het vliegveldpersoneel, het Zuidkamp. Aan de noordkant van de basis kwam een kamp,
aan de Bergweg, dat plaatselijk bekend is als de Broamberg. Hier was de hoofdingang naar
het vliegveld. De dichtbij gelegen steenfabriek werd het eindpunt van het buurtspoorlijntje,
dat door de Duitsers was afgetakt vanaf station Enschede-Noord. Zo kon het vliegveld worden
voorzien van alles wat ze nodig hadden. Midden 1944 was er een plan, als onderdeel van de
voorbereiding voor het werken met het ME-163 raketvliegtuig, om dichtbij de steenfabriek een
brandstofopslagplaats in te richten voor de zeer brandbare C en T Stoff voor dit vliegtuig. Van
deze plannen is niets terecht gekomen. Er waren in de buurt wel geruchten over
Spritzbommen en gaskelders.

Resten van een hangar op landgoed Oosterveld, Deurningen
Voor de opzet van het vliegveld ging men van twee samenhangende principes uit. Het mocht
uit de lucht niet opvallen en wanneer het toch ontdekt was, moest het vliegveld bescherming
aan personeel en materieel bieden.
De basis was het vooroorlogse vliegveld met zijn rechthoekige vorm met een afgeschuinde
noordwesthoek. De grasmat werd hersteld en vergroot waarbij de vorm gehandhaafd bleef. In
de grasmat werden drie startbanen aangelegd waarmee bij iedere windrichting gestart en
geland kon worden. Om de suggestie te wekken dat hier slecht de vooroorlogse grasmat lag
werden de startbanen groen gespoten. Om de banen werd een ring, bestaande uit een rolbaan,
aangelegd. Deze Ringstrasse verbond alle baankoppen, maar deed ook dienst om de gebieden
waar de vliegtuigen opgesteld waren, te kunnen bereiken. Aan de noord- en noordwestzijde
alsmede aan de oostzijde werden rolbaanlussen van de ring afgetakt. De lussen werden in alle
bosrijke gebieden en op landgoederen gerealiseerd. Ook deze werden gecamoufleerd door ze
te teren en met strohaksel te voorzien. Er werden vier lussen en aftakkingen aangelegd. Om
zowel de vliegtuigen als het grondpersoneel onderdak en bescherming tegen luchtaanvallen
te kunnen bieden, werden aan de rolbaan lussen en aftakkingen en kleinere hangars
gebouwd. Deze Hallen werden in de bossen gebouwd en met camouflagenetten afgedekt of
met bomen beplant. Hangars met een boerderij-uiterlijk verschenen aan de bosranden. Bij
het kiezen van de locatie voor deze boerderijhangars werd er op gelet deze bij bouwland te
situeren zodat het plaatje vanuit de lucht klopte.
Aan de voet van de Lonnekerberg, aan de oostzijde van het rolveld, werden de gebouwen
gesitueerd die een directe relatie met het vliegbedrijf hadden: de verkeerstoren en
bijbehorende commandobunker, het vlieggebouw, de brandweerkazerne (in de vorm van een
stolpboerderij met aanbouw), de meteorologische dienst, de bediening van de start- en
rolbaanverlichting en de commandovoering over de luchtafweerstellingen rond het vliegveld.
Het personeel en de bijbehorende diensten werden in gebouwclusters ver van het Rolllfeld (het
gebied binnen de ringrolbaan) ondergebracht. Die clusters werden zorgvuldig in het landschap
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ingepast zodat het uit de lucht leek dat het om bestaande bebouwing ging, als de bebouwing
al ontdekt werd. Aan de oostzijde verrees in een bestaande park-landgoedsetting (van de
textielfabrikant Blijdenstein) waar de oostweststructuur gevolgd werd om evenwijdig daaraan
bebouwing te realiseren.
In dit Nordlager werd het hoofdwachtgebouw, een officiersmess, legerings- en dienstgebouwen
gebouwd. De hoofdingang en toegang van het vliegveld was hier gelegen. Daarvoor werd een
klinkerweg dwars over de Lonnekerberg aangelegd die bij de verkeerstoren uitkwam. Na de
oorlog kreeg dit complex de naam Oostkamp, die later in prins Bernhardkamp gewijzigd werd.
Ten zuiden van dat complex werd in het oude kampenlandschap rond de Overmaat het
Südlager gebouwd. Een kazerne met wederom een paviljoen ten behoeve van legering en
diensten dat er uit de lucht als een bestaand dorp uit moest zien. Rondom kwamen zo’n
tachtig legerings- en dienstengebouwen.
In dit coulisselandschap bouwde men bewust een stedebouwkundig plan. De aloude
agrarische activiteiten werden gecontinueerd. De gebouwen werden op organische wijze langs
de oude wegstructuren gebouwd en nieuwe wegen werden toegevoegd. De oude boerderijen
de Overmaat en ’t Sprakel werden afgebroken, maar hun erven werden ingepast. In het
midden van het kamp kwam een groot gebouw, met de functie van officiersmess, met een tvormige plattegrond en trapgevels. Aan de westzijde verscheen nog een Wirtschaft met kapel.
Aan de noord- en zuidzijde bouwde de Luftwaffe een garagecomplex met werkplaatsen. Voor
een rechtstreekse verbinding met het vliegveld werd een stuk nieuwe weg richting rolveld
aangelegd. De naam van het complex werd na de oorlog in Zuidkamp omgedoopt.
Iets ten westen van dit grootste Luftwaffe-kazernement, bij het landgoed de Esbeek, werd een
klein complex gebouwd, bestaande uit een doodlopende weg met organisch gesitueerde
bebouwing. Naast het landgoed de Esbeek werd een landhuis gebouwd met veranda en een
vijver ervoor. In werkelijkheid had deze vijver een bluswaterfunctie. Na de oorlog kreeg dit
complex de naam kamp Overmaat.
Noordelijker, aan de Lonnekerveldweg tegen de Oude Deventerweg aan, werd het technische
complex gebouwd: de werf, vanwege zijn functie direct tegen het rolveld aan. Het complex had
een grote onderhoudshangar, werkplaatsen, magazijnen, een parachutegebouw en een
expeditiegebouw. Tenslotte werd naast deze werf een groep manschappen- en
legeringsgebouwen rond een plein gebouwd. En ten westen van de werf bouwden de Duitsers
alsnog een landhuis, in het tot dan toe landhuisloze ’t Slöttelmös. Het landhuis werd voor de
kommandant van de Fliegerhorst ontworpen en was van Bentheimer zandstenen ornamenten
voorzien.
Ten behoeve van officieren werd de villa Espelo gevorderd. Bij dit officierscasino werd een
bioscoop voor de ontspanning gebouwd. De stedenbouwkundige camouflage van al deze
complexen werd gecomplementeerd door ze ook architectonisch te camoufleren. Men
hanteerde het paviljoentype: een kleine maatvoering die makkelijker onopvallend in het
landschap opgenomen kon worden. Geënt op de barak kregen alle gebouwen een centrale
gang. Vensters werden gestandaardiseerd en bestaand uit een boven- en onderlicht. Boven de
meestal betonnen verdiepingsvloer rees meestal een hoogopgaand dak. Als aanpassing aan de
Midden- en Oosttwentse bouwtraditie kregen de gebouwen zadeldaken met af en toe topgevels.
Wolfeinden werden vermeden. Het uitgangspunt, om bescherming kunnen bieden, vond zijn
directe uitwerking in de toepassing van tweeenhalf steens muren en het gebruik van
vensterluiken bestaande uit een centimeter dik staal.
Als militair vliegveld van de zwaarste categorie kreeg Twenthe speciale voorzieningen. Vanaf
de noordwesthoek van de ringrolbaan werd een rolbaan afgetakt. Op het kopse eind ervan
werd een overdekte kogelvanger gebouwd. De schietbaan werd voor de boordwapens van
vliegtuigen gebruikt. Het ging om het inschieten van de boordwapens. Ter bescherming van
het opgestelde schietende vliegtuig op de Bordwaffenjustierstand werden aarden wallen ter

228

weerszijden opgeworpen. Naast deze baan werd een handwapenbaan ingericht. Het
vliegveldterrein werd agrarisch benut. Daartoe werd er een centrale vliegveldboerderij
gebouwd. Conform de voorschriften was er een spooraansluiting: de bestaande lijn EnschedeOldenzaal. Het vliegveld werd rondom met luchtafweerstellingen beveiligd.
Fliegerhorst Twenthe was van 1941 tot 1 april 1945 thuisbasis van nachtjagers. Deze jagers
vlogen alleen ’s nachts in een poging om de overtrekkende Engelse bommenwerpers neer te
schieten. Aanvankelijk kom men alleen naar de vijand vliegen wanneer deze door zoeklichten
beschenen werd. Maar al snel kwamen radarstations beschikbaar die de bommenwerpers
bijtijds detecteerden. Vanuit de radarstations werden de nachtjagers naar hun doel gepraat.
Vanaf 1942 kregen de nachtjagers een boordradar ingebouwd waardoor zij beter en
trefzekerder de vijandelijke vliegtuigen konden bestoken. Twenthe hoorde tot de eerste
nachtjachtvliegvelden met een eigen luchtverdedigingslinie uit de geschiedenis die van
Denemarken tot in Noord-Frankrijk liep. Om die reden werd ten noorden van het Noordlager
een radarstation gebouwd, dat wil zeggen dat het personeel en de commandocentrale hier hun
onderdak in veelal barakken kregen. De radarapparaten stonden in de buurt van Ootmarsum.
Startbaan 2, de huidige hoofdbaan, werd van radiobakens voorzien waardoor het mogelijk
werd dat vliegtuigen op alleen hun instrumenten op die baan konden landen. Twenthe werd
vooral als nachtjachtvliegveld gebruikt. De nachtjagers gebruiken tweemotorige toestellen en
vlogen alleen ’s nachts om te proberen de Engelse bommenwerpers, op weg naar Duitsland,
af te vangen. Het vliegveld was hierop ingericht. De hangars waren groot genoeg om de
Messerschmitt Bf 110 te kunnen herbergen. Om op de instrumenten te kunnen landen werd
de hoofdbaan van radiobakens in het verlengde van de baan voorzien.
Twenthe speelde een belangrijke rol in de Duitse nachtjacht. Al vroeg kreeg het veld een
nachtjachtcentrale van waaruit vliegtuigen naar de vijandelijke toestellen geleid konden
worden. Het vliegveld werd in de eerste luchtverdedigingslinie in de geschiedenis opgenomen.
Toestellen van Twenthe hadden een sector in die linie toegewezen. Om ’s nachts vijandelijke
vliegtuigen op te sporen bouwde de Luftwaffe een keten van radarstations. De Twentse
luchtruimsector beschikte over vier radarstations. Van één ervan werd het personeel op het
vliegveld gestationeerd. Dat gebeurde ten noorden van het Nordlager. Het personeel werd er
in barakken en enkele bakstenen gebouwen gelegerd. De radars zelf stonden bij Ootmarsum
opgesteld.
Voor de bouw van het vliegveld werden negentig boerderijen en huizen afgebroken. De
gebieden in het verlengde van de startbanen werden obstakelvrij gemaakt. Naarmate de oorlog
vorderde verloren de Duitsers het luchtoverwicht. Duitsland werd steeds vaker en heviger het
doelwit van geallieerde bommenwerpers. Het industriële Roergebied werd vaak
gebombardeerd. Door inzet van nieuwe technologiën probeerden de nazi’s het tij te keren.
Eind 1943 probeerden de Duitsers de geallieerde bombardemeneten een halt toe te roepen
door een extra luchtverdedigingsschild op te zetten door middel van de inzet van het eerste
raketvliegtuig in de geschiedenis, de Messerschmitt Me 163. Op zijn actieradius afgestemd
werden drie vliegvelden geselecteerd waar dit revolutionaire vliegtuig gestationeerd zou
worden: Venlo, Deelen en Twenthe. Deze vliegvelden werden voor de komst van de Me 163
aangepast. Er werd een brandstofdepot gebouwd en bestaande hangars werden aangepast om
het vliegtuig te herbergen. Alleen vanaf Venlo is het vliegtuig operationeel geweest. Wegens
een te geringe beschikbaarheid van het toestel werd het noch op Deelen, noch op Twenthe
gebruikt.
In een poging om de op het vliegveld gestationeerde toestellen minder kwetsbaar voor de steeds
frequenter aanvallende geallieerden op te stellen werden in 1944 twee enorme rolbaanlussen
aangelegd. Aan die rolbanen werden Splitterschutzboxen, hoefijzervormige wallen,
opgeworpen om de vliegtuigen tegen bomscherven te beschermen. Er werd dankbaar gebruik
gemaakt van de vele bossen rondom. Maar de rolbanen zijn niet meer voltooid. Wel werd het
vliegveld enkele keren gebombardeerd. Op 24 maart 1945 werd het hele rolveld in een
kraterlandschap veranderd. Op 1 april bliezen de Duitsers de meeste hangars op en
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ondermijnden alle overige gebouwen. Doordat die gespaard bleven kon het vliegveld al snel
door de Royal Air Force in gebruik worden genomen.
Na het vertrek van de Royal Air Force betrok de afdeling Luchtstrijdkrachten, de voorloper
van de koninklijke luchtmacht de kerndelen van de voormalige Fliegerhorst: het rolveld en de
gebouwenclusters. De Tweede Wereldoorlog was naadloos in de Koude Oorlog overgegaan.
Reden waarom de Nederlandse defensie in sterke mate opgebouwd werd. Op 31 maart 1946
werd de vliegbasis Twenthe opgericht. Bron: militairerfgoed.nl.
Er zijn nog fundamenten van een FLAK geschut op een zogenaamde boomtoren. Een FLAK
was een luchtafweer stelling om laag over vliegende vliegtuigen die eerst met zoeklicht
beschenen werden neer te schieten. FLAK is een afkoring voor "Flugabwehrkanone". Er stond
een kanon op een stalen toren constructie dat voorzien was van een balkon met een hokje
daarop. Bovenop dit hokje stond het geschut. De torens waren vrij hoog. Er zijn nog vier
betonnen platen die ongeveer dertig centimeter dik zijn. In de omgeving van het vliegveld
hebben talloze FLAK’s gestaan. Uit bronnen is bekend dat het er zes geweest moeten zijn. De
fundamenten van het FLAK-geschut bevinden zich op een heuvel op een kruispunt van een
vijfsprong bij de ingang van de Lonnekerberg.
Na het Ardennenoffensief besloten de Geallieerden de vliegbasis buiten werking te stellen. Op
17 maart 1945 vallen de geallieerden massaal aan met B-17's. Een bommenregen ploegt het
hele veld om en maakt het voor vliegoperaties onbruikbaar.
Op 1 april 1945 viel Twenthe in Britse handen. De RAF herstelde het vliegveld erg snel, want
al op 3 april arriveerden er de eerste vliegtuigen. Vliegveld Twenthe kreeg de codenaam B-106.
De eerste vliegende eenheden op het vliegveld behoorden tot de 125 Wing. Spitfires van deze
eenheid ondersteunden de opmars van het 2nd British Army. Ook andere eenheden maakten
van Twenthe gebruik. Bijvoorbeeld de met Typhoons uitgeruste 124 Wing en de van Spitfires
XVIE voorziene 132 Wing. In november 1945 droegen zij het over aan de Nederlandse
krijgsmacht. Tijdens de opmaak van de akte van overgave werd volgens de overlevering door
de notaris per ongeluk de extra letter ‘h’ aan de naam Twente toegevoegd, doordat hij te diep
in het glaasje zou hebben gekeken. Het verhaal berust waarschijnlijk op een fabeltje, want in
het Engels wordt Twente als Twenthe geschreven. Vliegbasis Twenthe werd sinds de
naamgeving altijd met een ´h´ geschreven.
Het vliegveld werd tijdens de mobilisatie onklaar gemaakt door grote geulen te ploegen in de
grasmat. De hangaars werden direct na de Duitse inval door het 3-5 Grens battalion onder
leiding van sergeant K.G. Olsmeijer opgeblazen.
De Duitsers toonden hun interesse in het vliegveld vanaf de herfst van 1940. Honderden
Duitse soldaten werkten aan de uitbreiding van het vliegveld en ook een groot deel van de
Twentse aannemers werden voor deze klus ingezet. De Duitsers betaalden een goede
vergoeding voor de werkzaamheden en vrijwel alle aannemers deden mee. Voor de arbeiders
leek het werk op het vliegveld in die periode een goede manier om aan Arbeidseinsatz in
Duitsland te ontkomen. Tegen het eind van het jaar waren er zesduizend arbeiders bij de
werkzaamheden betrokken.
Na vijf maanden was het complex zo'n negenhonderd hectare. Eenenzeventig boerderijen en
tweeentwintig woningen hadden moeten wijken voor het vliegveld waar de rest van de oorlog
zo'n vijftienhonderd soldaten zouden verblijven. Een groot deel van de soldaten werd
ondergebracht op het als dorp opgezette complex Zuidkamp
Om het vliegveld te beschermen werden er twee schijnvliegvelden aangelegd in de buurt.
Eentje tussen Hertme en Dulder, gemeente Weerselo. Dit schijnvliegveld had een bunker, die
staat aan de Zandbongenweg. Militairen bediende de verlichting bij het aanzwellend geluid
van geallieerde bommenwerpers. Men schoot seinpatronen af om de vliegtuigen te misleiden.
Op het vliegveld was een rails gemaakt waarover een namaakvliegtuigje heen en weer kon
rijden. Het andere nepvliegveld en de ander aan de Witteveenweg bij Buurse.
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In het Noorderbos bij Rijssen werd een noodvliegveld aangelegd, waar vliegtuigen is dispersals
geparkeerd stonden. Op die plek ligt nu een bedrijventerrein en is er geen spoor meer van
terug te vinden.
Rondom de vliegbasis waren radarinstallaties gebouwd om geallieerde eskaders op te sporen
die dan werden aangevallen door de Duitse jagers. In het Agelerbroek (bij Denekamp) staat
nog een met mos bedekte betonnen voet, die eens behoorde bij een radarpeiler van het type
Würzburg-Riese. In de diverse commandobunkers waren ook zogenaamde Blitzmädel
werkzaam. Deze waren gehuisvest in kasteel Weldam. De Luftwaffehelferinnen, ook wel
bekend als Blitzmädel, werkten bij de verbindingsdiensten.
Op 15 augustus 1944 werd de basis zwaar gebombardeerd door honderd tweeënvijftig B17
bommenwerpers. Er werd zo’n honderdachtenvijftig ton aan bommen op de vliegbasis
gegooid. Een aantal militairen werd gedood of raakten gewond. Hangars met Messerschmitts
gingen in vlammen op. Het vliegveld was één grote krater. De genadeslag kwam op 25 maart
1945 toen er driehonderdelf ton aan bommen werd gedropt door maar liefst vijfenzeventig B17 bommenwerpers. Deze aanval veranderde Fliegerhorst Twenthe in een maanlandschap. De
tegenstand was gebroken.
Het vliegveld wordt de basis voor diverse nachtjager squadrons. Als eerste kwam de 6. Gruppe
Nachtjagergeschwader 1 (6/NJG 1). In juni 1941 maakt deze plaats voor III./NJG 1.
Om de nachtjagers naar hun doel te kunnen leiden worden er radarinstallaties op
verschillende plekken in Nederland geplaatst. In de buurt van Fliegerhorst Twenthe is zijn dat
twee Würzburg Reise radars bij Goor, zij zijn onderdeel van het militair complex Kröte
(schildpad). Bij Denekamp aan de Steenmatenweg wordt een Würzburg Reise radar geplaatst.
Enkele betonnen pijlers in natuurreservaat Agelerbroek herinneren nog aan het radarstation.
Het dak van een bunker wordt nu als bruggetje gebruikt in het natuurgebied. Als laatste staat
er ook op het terrein van vliegveld Twenthe een radarstation, stellung Fox genaamd.
Op 15 augustus 1944 wordt het vliegveld door vijfenzeventig Amerikaanse bommenwerpers
gebombardeerd. Die zelfde dag zijn verschillende andere vliegvelden in Nederland ook het
doelwit van geallieerde bombardementen. Het Twentse vliegveld wordt zwaar gehavend door
het bombardement.

Bomkrater, Lonnekerberg,
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Splitterbox, Hof te Espelo

Resten van een rolbaan
In november 1944 komen er Junkers 88's bij van I/NJG 2. Een maand later komen ook de
dagjagers van Stab I./JG 1 en I./JG 1die met Focke Wulf 190 vlogen. Deze vliegtuigen kwamen
net voor het begin van operatie Bodenplatte aan op het vliegveld. Operatie Bodenplatte was
de laatste Duitse poging om een vernietigende slag toe te brengen aan de geallieerde luchtvloot
in Zuid Nederland en België.
Op 14 januari 1945 zijn de FW190's van plan om Twenthe te verlaten. Tijdens het opstijgen
worden ze verrast door Spitfires van het 401 en 442 Squadron. Veel Duitse jagers worden
neergeschoten.
Om 7.00 uur beschieten Amerikaanse jagers het vliegveld. Om 17.30 uur wordt het vliegveld
gebombardeerd door 152 B-17's. Ze droppen driehonderdelf ton brisantbommen. De start- en
landingsbanen worden daarbij geheel verwoest. Lees de verslagen van de bemanningen die
het vliegveld die dag bombardeerden.
Op 1 april gaat het vliegtuig over in geallieerde handen bij de bevrijding van Enschede. De
geallieerden gaan snel te werk en binnen korte tijd is het vliegveld klaar en landen de eerste
geallieerde Spitfires. Na de oorlog behoudt het vliegveld zijn militaire functie.
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Dat er rondom de Fliegerhorst Twenthe (het Duitse vliegveld) in de Tweede Wereldoorlog fors
gebouwd werd aan uitbreiding is tegenwoordig nog overal buiten de huidige hekken van de
vliegbasis te zien. Zoals ook op het huidige landgoed Het Holthuis, gelegen tussen de huidige
vliegbasis en Oldenzaal. Hier liggen links en rechts van de Knollerveldweg, in de bossen, nog
diverse stille getuigen zoals dik gemetselde muren, betonnen funderingen, splitterboxen, een
bunker en enkele tientallen bomkraters. Op verschillende (Britse) luchtopnames uit de oorlog
is te zien dat het stuk Knollerveldweg dat uitkomt op de Oude Postweg diende als rollerbaan
en dat er hangars lagen. Dit hele gebied werd door de geallieerden het North-west dispersal
area genoemd.

Restanten Fliegerhorst Twente, het betrof een uitbreiding van het bestaande vliegveld
In het boek “Archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Overijssel” worden diverse
overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog op interessante wijze in beeld gebracht. Overijssel
heeft weliswaar geen cruciale rol gespeeld tijdens de Duitse inval in mei 1940, maar dat
betekent niet dat de oorlog zwijgend aan deze provincie voorbij is gegaan. Zo beschikte
Overijssel tijdens ’40-’45 over verdedigingswerken, werk- en strafkampen en was het vliegveld
Twente belangrijk voor de Duitsers. Van een aantal van deze objecten zijn er nog sporen uit
die tijd te vinden, die duiden op de aanwezigheid destijds van de Duitse bezetter. Bijvoorbeeld
resten van de verdedigingslinie, die bekend stond als de IJssellinie. Van Arnhem tot aan het
IJsselmeer waren er versterkingen aangelegd, maar na de capitulatie waren deze
versterkingen nog nauwelijks van enige betekenis. Vanaf september 1944 maakten de
Duitsers druk gebruik van deze. Er werden tankgrachten, loopgraven, schuttersputten
aangebracht. Hiervan zijn nog overblijfselen in het landschap aan te treffen.
Ook van de luchtoorlog, die zich boven heel Nederland afspeelde, zijn in Overijssel sporen
achtergebleven. Op vliegveld Twente waren er tussen de 1400 en 1600 manschappen gelegerd
en vanaf daar stegen de vliegtuigen op voor deelname aan het Ardennenoffensief. Onder meer
de zgn.splitterboxen scherfvrije opstelplaatsen voor vliegtuigen vlak naast de landingsbanen
zijn hiervan nog stille getuigen. Maar de luchtoorlog werd niet alleen gevoerd met vliegtuigen,
ook de V1- en V2-raketten werden vanuit Nederland afgevuurd, voornamelijk op Antwerpen.
De aanwezigheid van deze wapens vormen een opmerkelijk hoofdstuk in de Sallandse
geschiedenis. De wapens werden per spoor aangevoerd en ter plekke voorzien van hun
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explosieve lading. De raketten waren echter niet altijd betrouwbaar en regelmatig stortten ze
vlak na hun lancering direct weer ter aarde. De kraters in de grond zijn nog aanwezig. Ook
van de lanceerinrichtingen zelf, die bestond uit stalen startbanen op betonnen fundamenten
zijn nog restanten bewaard gebleven.
Niet alleen het Overijsselse landschap wordt gekenmerkt door deze militaristische
overblijfselen uit het verleden, ook in de steden treft men vaak nog van sporen uit de Tweede
Wereldoorlog aan, zoals in Deventer en Zwolle. Rondom Deventer lag een heel
verdedigingswerk, waarvan de loopgraven nog herinnert aan die periode en in Zwolle is in de
grachten nog veel munitie aanwezig. Afkomstig van bombardementen door de RAF, maar ook
van de Duitsers, die tijdens hun terugtrekking op het einde van de oorlog deze munitie in het
stadswater dumpten.
Om geallieerde doelen aan te vallen vuren de Duitsers aan het eind van de oorlog V1 en V2
raketten af. Eind 1944 worden er vanuit de bossen in Overijssel V2 raketten afgeschoten op
Antwerpen. Het afvuren van V2 raketten gebeurt vanaf provisorische stellingen in het bos. Na
ontdekking door geallieerde vliegtuigen of door verraad door het verzet, wordt het
lanceerplatform verplaatst. In december 1944 schieten de Duitsers vanuit de bossen bij
Hellendoorn raketten af. Op 28 december 1944 wordt opdracht gegeven om te verhuizen naar
een nieuwe stelling te Hessum bij Vilsteren. In de nieuwjaarsnacht van 1945 wordt de eerste
raket vanuit Hessum gelanceerd. Het lanceerplatform te Hessum blijft tot 31 januari 1945 in
gebruik. De volgende plaats is het landgoed Mataram aan de Poppenallee in de buurt van de
voormalige stopplaats Marshoek Emmen. De laatste raket wordt daar op 7 maart afgeschoten.
De lanceringen in Hessum en Mataram worden uitgevoerd door de SS-Werfer-Abteilung 500.
Deze eenheid bestaat uit een peloton van ongeveer 470 man. Deze mannen zijn nodig om de
raketten vliegtuigklaar te maken. De raketten worden per trein vanuit Duitsland naar het
dichtstbij zijnde station gereden. Naast de raket zelf moet ook de brandstof (vloeibare zuurstof
en alcohol) en de springlading aangevoerd worden. De eerste raketten voor Hessum worden
in station Ommen gelost. Het lossen gebeurt met een speciale mobiele kraan die over het
losspoor wordt gezet. De kraan legt de raketten op een zogenaamde Vidal-wagen waarmee het
transport naar het montagedepot plaatsvindt. Gevangenen van kamp Erika bij Ommen
bouwen in januari aan een smalspoorlijn van Ommen naar dit lanceerplatform. Naast Ommen
zijn volgens ooggetuigen ook treinen bij de halte Vilsteren gelost. Per trein komen ongeveer
tien raketten tegelijk aan. In totaal zijn in Hesssum honderdachttien en in Mataram
vijfenzeventig V2 raketten afgevoerd. Meer dan tien procent van de lanceringen gaat mis en
de raket komt niet in Antwerpen maar in de buurt van het lanceerlatform tot ontloffing. In
totaal rijden er zeker achttien treinen met V2 raketten vanuit Duitsland richting Ommen. Op
diezelfde dag wordt de brug over de Regge tussen Dalfsen en Ommen vernield door geallieerde
vliegtuigen. Het treinverkeer naar Ommen vanuit Zwolle is daarmee gestremd.
In de laatste maand van de oorlog proberen de geallieerden te verhinderen dat de Duitsers
transporten uitvoeren. Door middel van luchtaanvallen op stations, emplacementen en
treinen schakelen de geallieerden zoveel mogelijk transportcapaciteit uit. De voormalige
NOLS-trajecten zijn ook diverse malen doel van militaire acties.
7 september 1944 Aadorp
Het verzet pleegt sabotage aan het spoor bij Aadorp. Daardoor ontspoort rond 0.05 uur
personentrein 3605, onderweg van Almelo naar Vriezenveen, tussen Aadorp en Vriezenveen.
De versperring duurt tot 10 september 15.50 uur.
19 september 1944 Almelo
Op 19 september 1944 bombarderen vliegtuigen station Almelo.
23 oktober 1944 Vroomshoop
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Militaire trein rijdt bij de draaibrug in Vroomshoop het Zwols kanaal in, omdat de draaibrug
niet in de juiste stand staat. Onduidelijk is of het ongeluk gebeurt door onkunde van de Duitse
spoorwegmedewerkers of door sabotage.
14 januari 19445 Ommen
Om 14.00 uur op 14 januari 1945 voeren geallieerde vliegtuigen een aanval uit op station
Ommen. Duits afweergeschut probeert de vliegtuigen uit de lucht te schieten. De bommen
vallen zuidelijk van het emplacement, waarbij enkele woningen verloren gaan. Het
stationsgebouw heeft wel ernsige glas- en dakschade, maar overleeft de aanval wonderwel.
5 maart 1945 Brug over de Regge
De brug over de Regge in de spoorlijn tussen Dalfsen en Ommen is op5 maart 1945 doel van
een luchtaanval. De brug wordt geheel vernietigd waarna er geen treinverkeer via deze
verbinding mogelijk is. Bron: www.nols-maatschappij-info.nl.
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Herstel brug
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De kampen rondom de Fliegerhorst

De vliegbasis bevindt zich in het onaangetaste landschap van een heideontginning met bos.
De bebouwing is daarin als het ware vermomd als agrarische- of dorpsbebouwing door de
toepassing van aan de traditionele (Twentse, Duitse, soms Friese) bouwkunst ontleende
volumes, geledingen, materialen en kleuren op alle niveau’s, zelfs de stalen luiken zijn
voorzien van het kenmerkende zandlopermotief. Twentse en Duitse bouwkunst is aan elkaar
verwant, waardoor het niet verwonderlijk is dat de Duitsers een mengstijl hebben gebruikt,
de bouwstijl is onder andere gebruikt in de legeringsgebouwen in de kampen. In Zuidkamp
staan bijvoorbeeld typische Duitse bauernhofhoofdvormen, die veel overeenkomsten vertonen
met de boerderijtypen in het westen van Overijssel, grote sobere schuren en boerderijen met
een wolfsend. In Centrum is de brandweerkazerne verwant aan de Friese stolpboerderij. Het
inzetten van architectonische en stedebouwkundige middelen hoorde tot de camouflagetactiek
van de Duitsers. Dit is van invloed geweest op de ensembles en de uitmonstering van de
afzonderlijke objecten. Vooral in Zuidkamp en Prins Bernhardkamp is de aansluiting op de
regionale wijze van erfinrichting duidelijk te zien. Ook werden de Twentse landhuizen als
inspiratiebron gezien, zoals in kamp Overmaat. Deze bouwstijl en materialisering sluiten
naadloos aan bij de tradiotionele bouwstijl in de omgeving: baksteen, dak(pannen) en hout.
Het verschil is dat dit bij de gebouwen uit deze fase slechts een façade is, een camouflage van
de bunkers, die alle gebouwen in feite zijn. Het binnenwerk (muren, plafonds) van de
gebouwen uit deze periode is een dikke betonnen schil (met vaak schuilkelders), de ramen en
luiken zijn van staal, soms bekleed met hout en boden bescherming tegen het oorlogsgeweld.
Elk kamp moet gezien worden als een ensemble, maar onderling verschillen de kampen van
karakter en opzet. Prins Bernhardkamp heeft een lanenstructuur, Overmaat heeft een
landhuisstructuur, Zuidkamp heeft hoofdzakelijk de structuur van een dorp met Twentse
erven. De meeste objecten binnen de kampen (legeringsgebouwen en kantoor- en
dienstgebouwen) hebben een historische en ensemblewaarde, vaak versterkt door hun relatie
met de inrichting van het gebied (erf- en parkaanleg, klinkerwegen, lanen, vijver, etc.). Enkele
gebouwen van de verschillende kampen hebben bovendien een grote objectwaarde door de
aanwezigheid van architectonische kwaliteiten. Vaak zijn dit gebouwen met een centrale
functie die op markante plekken gesitueerd zijn. De gebouwen zijn architectonisch (en veelal
ook functyioneel) in verschillende typen onder tye verdelen. Deze typen komen in elk kamp
voor. In Centrum is al veel van deze bebouwing verdwenen. Veel van deze gebouwen zijn
aangetast doordat de vensters en luiken zijn vervangen door kunststof vensters, het casco is
in alle gevallen relatief in tact.
Er waren vier afzonderlijke kampen zoals het prins Bernhardkamp, Overmaat, Zuidkamp en
het Oostkamp, ten oosten van het Centrum, zoals de vliegbasis werd genoemd.

237

De kosterswoning/bunker op het prins Bernhardkamp
Bunker, vermomd als boerderij-woon huis. Hiervan zijn er meerdere, o.a. ook op de Zuidkamp.
Ze werden zowel als huis gebruikt en als legeringsgebouw. Camouflage-architectuur door
middel van regionale bouwsstijl en materiaal is toegepast om de bunkers die werden gebruikt
als legeringsgebouwen te camoufleren.

Brandweerkazerne, vliegbasis Twenthe
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Brandweerkazerne

De officiersmess is gebouwd door organisatie Todt. De voormalige officiersmess was van
zowel de Luftwaffe als van de KLU. Tegenwoordig in gebruik als kookstudio.
De Organisation Todt (OT) was een Duitse bouwmaatschappij tijdens het bestaan van naziDuitsland, genoemd naar de oprichter Fritz Todt. De organisatie werd in 1938 opgericht. In
1945, toen het Derde Rijk was gevallen, werd de organisatie opgeheven.
Organisation Todt was een Duitse overheidsorganisatie en aanvankelijk onderdeel van het
Duitse Ministerie voor Bewapening en Munitie. Na het uitbreken van de oorlog kreeg de
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organisatie steeds meer bevoegdheden. In het kader van "Bouwen aan een nieuw Duitsland"
gaf ze leiding aan de bouw van de Atlantikwall. Op vrijwillige basis en in het kader van de
Arbeitseinsatz werden arbeiders aan het werk gezet. Ze bouwden onder andere bunkers,
kustversterkingen en wegen.

Trafo nummer twee (transformatorhuis) op de Lonnekerberg
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Ketelhuis op landgoed Oosterveld te Deurningen
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Bereidschaftgebaude op landgoed Oosterveld te Deurningen, het was een werkplaats of een
legeringsgebouw.
Bij dit gebouw hebben nog drie andere gebouwen gestaan. Deze zijn goed op openstreetmap
zichtbaar, en op de desbetreffende locaties liggen puinresten. Het veld is bereikbaar via een
verbindingspaadje, als je aan de oostzijde van de villa de laan volgt, en dan na het schuurtje
linksaf gaat.
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Commandobunker en verkeerstoren, vliegveld Twenthe

Trafobunker bij de radartoren, vliegveld Twenthe
Bron foto’s: dykodesign
Het brandstofdepot C & T Stoff bij vliegveld Twenthe is sinds de oplevering in 1944 nooit
gebruikt. Na de oorlog is het in verval geraakt. Er was geen noodzaak om het stevige gebouw
af te breken en tegelijkertijd is het door zijn specifieke vorm niet voor andere doeleinden
gebruikt. Door de verstilde ligging oefent het depot aantrekkingskracht op de jeugd uit om er
rond te hangen. Ook trekt het depot oorlogsgeinteresseerden aan. De bezoekers lopen over
een akker naar het bouwwerk. Er vindt geen onderhoud of consolidatie plaats. Gelet op de
waarde van het complex is dit nietsdoen niet langer een keuzemogelijkheid. Het onder de
aandacht brengen van het depot en zijn omgeving laat de dramatische maar belangwekkende
geschiedenis van de locatie, maar ook van de ruimtevaart zien.
J.C. Smulders kocht in 1897 een perceel heidegrond op de Braamberg, in de hoek van de
Oude Deventerweg – Oldenzaalsestraat. Hieronder bevond zich een pakket zeeklei van meer
dan honderd meter dik. Deze was geschikt voor het bakken van goede roodbakkende stenen.
Twee jaar later richtte hij, samen met J.D. Mulder de ‘Twentsche Stoomfabriek Smulders en
Mulder’ op. In de zuidoosthoek van het stuk grond verrees een ringoven met drooginrichting.
Later werd er een paardenstal, twee drooginrichtingen van vier verdiepingen, een kantoor,
arbeiderswoningen en tenslotte een huis voor Smulders bijgebouwd. Er werden drie kleigaten
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gedolven. Deze vulden zich met water. Om daar nog wat verdienste uit te halen werd in 1932
het ‘Watersportpark de Lonnekerberg’ geopend. Een jaar later ging in het noordelijk deel van
het terrein een werklozenproject van start. Dertig werklozen legden een amfitheater met
zeshonderd zitplaatsen, een toneel en rekwisieten- en kleedruimte en een gebouw aan. Er
kwamen fietsstallingen en parkeerplaatsen voor auto’s. In 1943 legde een brand de ringoven
in de as; het betekende het einde van de steenbakkerij.
ME 163 had een capaciteit van tweehonderd kilo C & T Stoff. Er was water nodig om bij
calamiteiten, het zich voordoen van een spontane explosie wanneer beide stoffen, hoe weinig
ook, bij elkaar kwamen. Ook preventief werd er veel water gebruikt om calamiteiten te
voorkomen. Daarom werden de brandstofdepots van een waterbassin voorzien. De vliegtuigen
werden in hangars gestald. Die werden voor dat doel aangepast: in de achtergevel werd een
gat met een diameter van één meter gezaagd zodat de uitlaatgassen van een proefdraaiende
ME 163 vrijelijk weg kon blazen. Wanneer dat gebeurde moest het toestel stevig verankerd
kunnen worden. Daartoe werden stalen ogen in de hangarvloer gemaakt waaraan kabels
bevestigd konden worden die het toestel op zijn plaats konden houden. Omdat het toestel
alleen over een afwerpbaar hoofdlandingsgestel beschikte en verder slechts een semi
intrekbaar staartwiel had was men voor de landing op onverharde grond aangewezen. Voor
de landing was het vliegtuig met een ski onder de romp uitgerust. Het toestel kon wel van een
startbaan opstijgen. Na de landing kon het vliegtuig niet op eigen kracht naar zijn hangar
terug. Daarom werd het toestel op een speciaal geconstrueerde aanhanger met daarop twee
grote luchtzakken die onder de vleugels van de ME 163 opgeblazen werden waarmee het van
de grond getild werd en zo op de aanhanger werd gelegd.

Klinker rolbaan met emaille witte streep
Op Twenthe werd in de winter van 1944 een C & T Stofflager gebouwde. Het werd bij de
spoorlijn Enschede – Oldenzaal gebouwd waardoor een korte aftakking van die lijn naar het
depot volstond. Het depot werd tegelijk zo gesitueerd dat het in het verlengde van een rolbaan
naar het rolveld kwam te liggen. Het plaatselijk verzet gaf op 5 juli 1944 aan Londen door ‘dat
zich in Lonneker vijf gasbewaarkelders bevinden, zeer goed gecamoufleerd, meest door heide
op betonnen daken’. Op 1 augustus 1944 meldde het verzet dat de betonnen daken van de
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brandstofbunkers niet alleen met heide bedekt waren maar ook groen geschilderd waren. ‘Een
tot twee keer per dag rijdt er een trein vanaf Enschede-Noord. De laatste tijd wordt er een
grote kolenopslag aangelegd. Vaak staan er ook benzine- en olietankwagons onder camouflage
van latwerk’.
Er werd een klinkerstraatverbinding van vijfhonderdveertig meter lengte naar de rolbaan
gemaakt. In ieder geval de hangar – boerderijtype – die aan het begin van die rolbaan stond
(gezien vanuit het depot) is voor het stallen van de ME 163 aangepast. De rolbaan eindigde
na vijftienhonderd meter op de ringrolbaan waar de Kometvlieger uit twee startbanen kon
kiezen om het luchtruim in te gaan. Dat kon ook door het luchtruim ingetrokken worden door
een trekvliegtuig. Na gedane arbeid kon hij op de grasmat van het rolveld landen.

Vanaf 1 maart 1944 zou de ME 163 voor het eerst operationeel zijn en wel op Fliegerhorst
Deelen. Hoewel de hele eenheid er reeds gelegerd was werd gekozen voor Wittmundhafen.
Daar begon op 15 maart 1944 de eerste Staffel van Jagdgeschwader 40 te vliegen. In juli van
dat jaar vloog de 2/JG 400 vanaf Fliegerhorst Venlo. Eind augustus werd de eenheid alweer
overgeplaatst. Het zou het enige operationele gebruik van een raketvliegtuig vanaf
Nederlandse bodem zijn; vanaf Twenthe zou het toestel nooit vliegen.
Onder leiding van Wernher Freiherr von Braun kon de eerste raket op 30 oktober 1942
gelanceerd worden. Het ‘Aggregat 4 ‘kreeg later een explosieve lading van bijna
zevenhonderdtachtig kilo mee en werd van de propagandanaam ‘Vergeltungswaffe 2’ voorzien.
De V2 zou in het resterende deel van de Tweede Wereldoorlog nog voor veel ellende zorgen.
Eenmaal in de lucht was de raket niet tegen te houden. De raket kon een snelheid van zo’n
vijfenveertighonderd kilometer per uur bereiken en haalde een plafond van maximaal
drieennegentig kilometer. Het was deze techniek die Von Braun in de Verenigde Staten verder
ontwikkelde en tot het Apollo-project leidde.
Het brandstofdepot bestaat uit vijf geschakelde gebouwen. Ieder gebouw is symmetrisch van
opzet en bestaat uit twee gespiegelde segmenten onder een betonnen zadeldak. Ieder segment
kan één brandstoftank bevatten. Ieder segment kent twee lage verdiepingen die alleen door
een balkon in beton gescheiden worden. Het beton is geprofileerd en sluit op de curve van de
tank aan. De vloer van ieder segment bestaat uit een holle schaal met daar omheen
afwateringskanaaltjes die centraal in het waterbassin uitkomen. Per vloer zijn er vier schuin
in het werk opgenomen metaalprofielen aanwezig waaraan stangen ter bevestiging van de
tanks gemonteerd konden worden. Het balkon, zonder balustrade of andere wering is vanaf
de gang bereikbaar: de gebouwen worden op de verdieping door een centrale gang van elkaar
gescheiden. Ieder gebouw is aan de voorzijde van een opgaande trap voorzien. Onder de trap
gaat een trap naar beneden. Onder het maaiveldniveau komt men in het souterrain of eigenlijk
de begane grond. De gebouwen worden door een waterbassin aan elkaar geschakeld. Dat
bassin loopt over de hele breedte van de vijf gebouwen. Op de bassinmuur zijn betonnen
ezelsruggen aangebracht.
Een ezelsrug is een metselconstructie voor bovenop een stenen muur. De stenen worden
schuin gemetseld, in een hoek van vijfenveertig graden. Als een omgekeerde V lopen de
bakstenen bovenaan toe in een punt. Meestal is een ezelsrug enkele tientallen centimeters
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hoog. Ook kan het een boog zijn bestaande uit twee gelijkvormige boogdelen en die bij de
ontmoeting een spits vormen, een zogenaamde ezelsrugboog.

Een ezelsrugboog
Op de verdieping is in het midden van ieder gebouw een venster aan de bassinzijde aanwezig.
Het middelste gebouw is anderhalve meter breder dan de overige gebouwen. In het interieur
is het verschil te zien in een evenredig bredere gang met een granito vloer en wanden die
volledig met tegels afgewerkt zijn. In alle gebouwen zijn uitsparingen waar leidingen en kabels
doorgelopen hebben. Er zijn resten van leidingen zichtbaar. In het betonnen dak zijn
uitsparingen met houten klosjes erin zichtbaar voor de bevestiging van kabels. In de gebouwen
is elektriciteit aanwezig geweest. Een bliksemafleider is nog deels aanwezig. Zowel de
gebouwen als het bassin zijn in een felrode gladde baksteen in een staand metselverband
opgetrokken. In het midden van een gebouwsegment is een ronde uitsparing van vijfentwintig
centimeter in het dak opgenomen. In de uitsparing zit een metalen koker. Op het dak zitten
veel ogen. Resten van een bliksemafleider zijn zichtbaar. Het brandstofdepot is gelegen tussen
de Oldenzaalsestraat en de Bergweg. Het ligt in de noordrand van het terrein van de
voormalige steenfabriek van Smulders en Mulder. Ruim tweehonderd meter noordelijker ligt
het prins Bernhardkamp.
De locatie in de bosrand heeft een camouflerende werking die nog steeds werkt. De
landschappelijke indeling van nu is dezelfde als die in 1944 toen het depot in het landschap
werd ingepast. De oorspronkelijke samenhang van het depot via hangars, een rolbaan met
het rolveld is nog steeds aanwezig. Hoewel de (boerderij) hangars zijn afgebroken is de ‘ME
163 lijn’ ongewijzigd. Er is een direct tastbare samenhang met andere werken uit dezelfde
geschiedenis: het prins Bernhardkamp, de plek van de voormalige radarstelling ten noorden
daarvan, transformatorgebouwen aan de Bergweg en aan de voormalige hoofdingangsweg.
Aan de andere zijde van de Lonnekerberg ligt het schietbanencomplex en de
vlieggebouwencluster (nu de Strip) van het vliegveld. Het depot is alleen voor doelmatig
gebruik ontworpen. Het betreft een specifiek voor het doel ontworpen werk. Voor het eerst
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moesten C & T Stoff voor operationeel gebruik bij elkaar ondergebracht worden. Het is een
functioneel bouwwerk dat op grond van het onderliggende programma van eisen zijn
merkwaardige vorm heeft gekregen van geschakelde gebouwen die door middel van een
waterbassin met elkaar verbonden zijn. Het depot is als typisch Duits oorlogswerk met de
felrode steen en staand metselverband. Het complex heeft een industrieel karakter.
Het depot weerspiegelt de inzet van de ME 163 in de Tweede Wereldoorlog, het refereert aan
de stand van de (lucht)oorlog waarbij Duitsland duidelijk in het defensief was gedrongen. Door
de versnelde inzet van beschikbare hoogwaardige technologie probeerden de nazi’s het
voordeel hun kant uit te laten komen. De ME 163 locatie op Twenthe is volledig afleesbaar,
van het depot tot aan de startbanen. Het depot vormt een tastbare stap in de ontwikkeling
van de ruimtevaart. De ontwikkeling die via toepassing in auto’s, vliegtuigen – de ME 163 met de ruimtevaart springlevend is. Het depot heeft een schakelwaarde in die keten. De ME
163 is een voorbeeld van de grote technologische voorsprong die Duitsland op de geallieerden
had. Aan het depot kon betekenis voor de wetenschap toegekend worden. Het brandstofdepot
te Twente is het enig gaaf bewaard gebleven depot voor raketbrandstof voor vliegtuigen ter
wereld, inclusief zijn context.
Tachtig meter westelijk van het depot ligt zichtbaar enige meters onder het maaiveld, in een
gegraven kuil, een meterslang betonnen element dat bij het depot hoort. Kennelijk is de bouw
van dit werk niet voltooid. Nu vormt het een archeologisch element. Van het depot lopen
richting het vliegveld aluminium pijpen op zo’n tachtig centimeter diepte. Het moet de
brandstoftoevoer van het depot zijn naar de hangars waar de ME 163’ s opgesteld stonden.
Het tracé van de spoorlijn evenwijdig aan de Oldenzaalsestraat is goed zichtbaar. Metalen
vastzetogen in beton zijn nog aanwezig. De opzet van de stationering van het raketvliegtuig is
met deze uiterst kwetsbare relicten nog goed afleesbaar.
Ten oosten van de Bergweg ligt op een hoger deel een langgerekt perceel. Hier liet Albert
Blijdenstein, die grote delen van de berg liet ontginnen, een landgoed aanleggen. Daarnaast,
westelijk van de Bergweg staat een landhuis. Blijdenstein heeft een belangrijke bijdrage aan
de ontginning van de oude markegronden in Twente geleverd. Op het hoogste punt van de
berg liggen graven van de familie. Bij het Bergsveld, de noordoosthoek van de berg, een
vroegere landbouwontginning, liggen drie boerderijen. In de zuidoosthoek van de berg liggen
drie kleigaten van de voormalige steenfabriek. De restanten van de fabriek, een droogloods en
een paardenstal zijn tien jaar geleden afgebroken. De asfaltverharding van de fabriek is nog
aanwezig. Er ligt een bestemming van bedrijventerrein op. De rest van dit terrein kent
bosopslag. De fundamenten van de badhokjes en overige infrastructuur van het zwembad uit
de jaren dertig zijn nog aanwezig, evenals het profiel van het open luchttheater. De
directeurswoning bestaat nog. Hier gaat een zandpad vanaf het prins Bernhardkamp de berg
over naar de andere kant van de berg om bij de vlieggebouwencluster uit te komen. Dit deel
van de weg is in de oorlog aangelegd. Zowel deze weg als het deel van de Bergweg van de Oude
Deventerweg tot aan het prins Bernhardkamp waren in de Tweede Wereldoorlog beklinkerd.
Verder is aan bebouwing het volgende aanwezig:
•

•
•
•
•
•

het prins Bernhardkamp: elf gebouwen en aanleg; onder die gebouwen bevindt zich
een officiersmess, een lazaret, legeringsgebouwen in verschillende varianten, het
hoofdpoortgebouw en een transformatorhuisje voor een luchtlijn;
radarstelling 4B/Fox: drie gebouwen;
een transformatorgebouw aan de Bergweg en één aan de voormalige Fliegerhorstontsluitingsweg;
resten van luchtafweerstelling bij het hoogste punt van de Lonnekerberg;
de voormalige vliegtuigschietbaan; in de buurt van de schietbaan ligt een betonnen
put voor bluswater;
de vlieggebouwencluster, bestaande uit het vlieggebouw, de verkeerstoren met
bijbehorende commandobunker, brandweerkazerne, meteogebouw, bediening van
startbaanverlichting en een transformatorbunker. Dit complex is het enige complete
historische vlieggebouwencomplex in Nederland;
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•
•
•
•
•

op het Oostcomplex staat nog één (verbouwde) Duitse hangar (hangar 2);
een werkplaatsgebouw;
resten van Duitse hangars in het gebied van het Landschap Overijssel;
de rolbaan vanaf de ringrolbaan tot aan het vliegveldraster en de schuin lopende
rolbaan;
de kogelvanger van de handwapenbaan.

De Tweede Wereldoorlog vormt nog altijd de dominante factor in het hele voormalige
Fliegerhorst-gebied met zijn structuur en bouwwerken, ook op de Lonnekerberg. Specifieke
en unieke elementen als de vliegtuigschietbaan, de resten van de radarstelling die naar de
eerste luchtverdedigingslinie uit de geschiedenis verwijzen en het brandstofdepot dat van
internationale waarde is, maken de Lonnekerberg tot een heel bijzonder gebied. De Koude
Oorlog doet daar een schep bovenop. Met de grotendeelse ontmanteling van de vliegbasis
Soesterberg, tot de buiten bedrijfstelling de belangrijkste Koude Oorlogslocatie in Nederland,
neemt het belang van de infrastructuur van vliegbasis Twenthe evident toe.
Steeds minder goed zichtbaar staat aan een doodlopende en dichtgroeiende weg een muur
met een opening erin. Achter die opening ligt geel zand. Een groot schuifhek verhindert de
toegang tot dit geheimzinnige bouwwerk. De weg ligt tussen de weilanden en het bouwwerk
gaat schuil onder de bomen op de Lonnekerberg. Het object is een onderdeel van vliegveld
Twenthe. Het is de schietbaan voor boordwapens van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog.
Ernaast ligt een handwapenbaan die tot de opheffing van de vliegbasis Twenthe in 2007 in
gebruik is geweest.
Vanwege opheffing is het vliegveld sinds 1 januari 2008 voor al het militaire en alle
burgervliegverkeer gesloten. Een uitzondering wordt gemaakt voor de lokale gebruikers.
De schietbaan is aangelegd als onderdeel van een groot geheel. De baan vormde een onderdeel
van het rolbaannet van de Fliegerhorst Twenthe. De baan is zo gesitueerd dat de plaats waar
het vliegtuig met zijn achterwiel opgebokt en verankerd werd aan het oog uit de lucht
onttrokken werd door gebruikmaking van de bestaande bosrand ter plekke. Een stilstaand
vliegtuig vormt een kwetsbaar doelwit voor aanvallende vliegtuigen. Om kogels en
scherfinslagen te voorkomen liggen er aarden wallen ter hoogte van de vliegtuigopstelplaats.
Op deze manier werd de baan vanuit een camouflageoogpunt in het landschap ingebed. De
handwapenbaan is om functionele redenen bij de boordwapenbaan geclusterd. Beide banen
zijn alleen voor doelmatig gebruik ontworpen. Het grote bakstenen front met zijn kenmerkende
staand metselverband en gladde rode steen werkt monumentaal. Dat wordt door de stille
groene omgeving versterkt. De baan is na de oorlog, samen met de rest van het vliegveld,
onderdeel van een Koude Oorlogssituatie. Ook in die periode was de baan operationeel, tot
1964. Op deze baan werden vele boordkanonnen ingeschoten die in de luchtoorlog vele
geallieerde vliegtuigen neergeschoten hebben. Het oorlogsvliegveld Twenthe is één van de
langst operationele velden in Nederland geweest. De boordwapenbaan is de enig overgebleven
baan in zijn soort in Nederland. Deze baan is in volkomen oorspronkelijke staat.
Deze handwapenbaan is een kenmerkend Koude Oorlogswerk dat op de Tweede Wereldoorlog
voortborduurt. Voor vliegvelden is deze baan zeldzaam. De landmacht heeft nog enkele banen
met een dergelijke opzet in gebruik; die zijn echter wel groter. Gelet op hun functie is de
verwachting hoog dat de kogelvangers nog vol met kogels uit de jaren veertig en vijftig zitten.
Dat geldt met name voor de vanaf 1950 niet meer gebruikte Duitse kogelvanger achter de
handwapenbaan.
De beide schietbanen en de bijbehorende rolbaan maken onderdeel uit van een als E.H.S.
aangewezen gebied (E.H.S. gebied is een netwerk van natuurgebieden). Dat gebied,
honderdachtendertig hectare groot, beslaat verder het grootste deel van het rolveld: het deel
ten oosten van de hoofdbaan tot aan de Oude Deventerweg. De achterliggende gedachte is een
ecologische verbinding tussen de Lonnekerberg en Hof Espelo tot stand te brengen. Het
vliegveld projectbureau Area Development Twente (ADT) heeft hiervoor een definitief ontwerp

248

gemaakt. Dat ontwerp voorziet in het kappen van camouflagebosgroepen uit de late Koude
Oorlog’s periode (1975), het aanleggen van nieuwe natuur en het verwijderen van de drainage
(uit de jaren ’30 tot ’50). In plaats daarvan voorziet het plan in broekgronden en nieuwe
aanplant. Een kronkelend pad door het gebied completeert het plan.
Door de ontwikkeling van het deel ten westen van de hoofdbaan waar de nieuwe luchthaven
gepland is wordt voorzien in de sloop van de noordelijkste shelter aan de oostelijke
ringrolbaan. Voor de drie aanpalende shelters is nog geen functie voorzien. Dat geldt ook voor
een controlegebouw en voor het virtuele schietbaangebouw uit de jaren tachtig aan het begin
van de ringrolbaan. Verder is het de bedoeling dat de ‘run up’ bij de aansluiting van de
schietbaanrolbaan op de ringrolbaan voor een parkeerplaats plaats maakt. Het gehele
toekomstige EHS-gebied zal te koop aangeboden worden. De eigenaar van grote delen van de
Lonnekerberg en van Hof Espelo, het Landschap Overijssel, ontwikkelt een plan ‘Lonneker
Veld’ waarin natuur en cultuurhistorie centraal staan. ADT voorziet in een aparte
ontwikkeling van de vlieggebouwencluster-projectnaam ‘De Strip’, waarvoor op dit moment
een kandidaat koper is.
Vanwege grote cultuurhistorische waarde van het object is behoud ervan het uitgangspunt.
Om verder verval tegen te gaan is consolidatie noodzakelijk maar dan heeft het gebouw nog
geen functie. Het geven van een functie die geld opbrengt zou de kosten van de consolidatie
kunnen dekken. Vanwege de specifieke oorspronkelijke functie en zijn ligging in het EHSgebied zijn weinig functies denkbaar. Een nieuwe functie moet recht doen aan de hoge
cultuurhistorische waarde van het complex. Zichtbaar moet blijven waarvoor beide banen
bedacht zijn. Dan ligt het op de weg om ter plekke informatie te geven.
De huidige bouwkundige staat van het complex varieert. De vliegtuigschietbaan verkeert in
een gave maar vervallen staat. Van het dikke houtwerk dat tegen het bakstenen front rondom
de kogelvangeropening was aangebracht is de helft op de grond gevallen en vergaat. De
houtbekleding aan de binnenkant is grotendeels verdwenen. Van het bakstenen front moeten
de voegen deels opnieuw gevoegd worden. Met name de afsluiting aan de bovenkant verkeert
nu in een slechte staat. Aan het betonwerk is aan de binnenkant hier en daar lichte betonrot
te zien. De handwapenbaan verkeert in goede staat. Dat geldt ook de toevoegingen als het
baancommandantgebouwtje en C27c, zowel exterieur als interieur. Het complex heeft een
verbinding met de rest van het vliegveld door middel van de rolbaan. In verband met de
veiligheid is het complex omrasterd.
Toekomstige ontwikkelingen betreffende het schietbanencomplex hangen van een aantal
factoren af. Te denken valt aan de herontwikkeling van (delen) van het vliegveld. In geval van
de Lonnekerberg gaat het om het Oostcomplex, de Strip, de schietbanen en het prins
Bernhardkamp. De huidige en tijdelijke eigenaar, Area Development Twente (ADT), een
samenwerkingsverband van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel, denkt (begin
2014) aan de ontwikkeling van evenementen op het Oostcomplex. Hangar 11 wordt daar nu
al met enige regelmaat voor gebruikt. Ook bedrijfsactiviteiten kunnen in dit hangarcomplex
plaatsvinden. Voor de Strip is dus een kandidaat-koper. Volgens ADT mogen hier allerlei
activiteiten plaatsvinden. De schietbanen liggen in de Ecologische Hoofdstructuur, een gebied
ten zuiden van de hoofdstartbaan van honderdachtendertig hectare. Bedoeling van dit EHSgebied is een ecologische verbinding maken van de Lonnekerberg naar Hof Espelo. Het terrein
zal te koop aangeboden worden. Ten aanzien van het prins Bernhardkamp voorziet ADT in
woningbouw. Vooralsnog zijn deze op tot nu toe nooit bebouwde locaties gepland. Het
onderliggende uitgangspunt is het terugverdienen van de kosten van de vliegveldontwikkeling.
Vanwege de grote cultuurhistorische waarde van het schietbaancomplex is alleen behoud van
het object het uitgangspunt. Dat betekent herstel en consolidatie van dit bouwwerk. Het
betekent ook het verwijderen van alle opslag op de rolbaan en op het terrein van de
handwapenbaan. De handwapenbaan verkeert in goede staat. Vervolgens kunnen beide
banen geëxploiteerd worden door de banen weer de functie te geven waarvoor ze zijn gebouwd:
schietbanen. Vanwege de EHS status mag dat schieten niet met lawaai gepaard gaan. Dat
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betekent boogschieten, kruisboogschieten, schieten met airsoftapparaten, lange afstand
lasergeweren en schieten met geluiddempers. De banen kunnen aan schietverenigingen
verhuurd worden. Dat kan incidenteel maar vooral ook op structurele basis met jaar – of
langere contracten. De banen kunnen ook voor een evenement gehuurd worden. Er valt dan
aan bedrijfsuitjes te denken maar ook aan survivaltochten. Om de banen te kunnen verhuren
is het essentieel dat deze afgesloten kunnen worden. Dat is reeds het geval. Om het complex,
inclusief de rolbaan, staat een in goede staat verkerend raster. Daar waar de
Grefteberghoekweg de rolbaan kruist sluiten twee rolhekken de rolbaan af zodat het hele
complex afgesloten is en kan blijven.
Het schietbanencomplex is een bijzonder voormalig militair object. Bijzonder wat zijn
geschiedenis en waarde betreft maar ook bijzonder in zijn vorm en ligging. Het blijkt op zich
haalbaar te zijn het complex te herbestemmen. Er zijn mogelijkheden de consolidatie– en
restauratiekosten terug te verdienen en een reële exploitatie te realiseren. De mogelijkheid om
het brandstofdepot aan te passen om er een bed- en breakfast van te maken lijkt realistisch.
Voor het mogelijk maken van het scenario om er een museumpark van te maken zijn dragende
partners nodig. Het solitair lijkende object blijkt helemaal niet solitair te zijn en mogelijk zelfs
een katalysator voor gebiedsontwikkelingen. Het spreekt voor zich dat daarvoor nader
onderzoek nodig is. Om de educatieve functie van het depot vorm te geven verdient het
aanbeveling om een technische universiteit bij dit historisch raakvlak van de luchtvaart en
ruimtevaart te betrekken.
ENSCHEDE - Voor bestuurders die al een verlekkerde blik op het terrein van de straks
gesloten vliegbasis Twenthe hebben laten vallen, heeft Monumentenzorg een verrassing. De
basis kent dermate waardevolle elementen dat bescherming noodzakelijk is. En lang niet alles
mag er straks. Mocht vliegbasis Twenthe worden gesloten, dan is het onmogelijk om het
terrein een nieuwe bestemming te geven. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft er
namelijk een 'tijdelijke voorbescherming' op gelegd. Dat betekent dat er niets gewijzigd mag
worden, zonder overleg met deze dienst. Volgens Monumentenzorg is een aantal onderdelen
van de basis historisch zo waardevol, dat ze behouden moeten blijven. De rijksdienst eist
daarom dat ze mag meepraten over een nieuwe invulling van het terrein, mocht de basis
worden opgeheven. De dienst vindt dat drie onderdelen met hun omgeving behouden moeten
blijven: het veertienhonderd meter lange restant van de oude, met klinkers bestrate rolbaan,
de voormalige, zeshonderdvijftig meter lange en nog volledig intacte 'inschietbaan' bij de
Lonnekerberg en de brandweergarage. Het gaat hier om 'gebiedsgerichte monumentenzorg',
legt woordvoerder Ben de Vries van de rijksdienst uit. Dat betekent dat ook de samenhang
van deze onderdelen behouden moet blijven. Het gevolg is dat een eventuele nieuwe invulling
van het gebied, zodra de vliegbasis zou zijn opgeheven, zwaar bemoeilijkt wordt. De drie
onderdelen die Monumentenzorg wil behouden, komen voort uit een onderzoek naar
Nederlandse vliegbases die in de periode 1910-1950 zijn aangelegd. Twenthe werd door de
Duitse bezetter gebouwd volgens de zogenoemde Heimatschutz-Architectur, waarbij hangars
en barakken er - ter camouflage - uit moesten zien als de omliggende boerderijen.
Naast de brandweerkazerne is de schietbaan het behouden waard, vindt Monumentenzorg.
Deze is namelijk nog volledig intact. Tot in de jaren zeventig werd de baan gebruikt om het
boordgeschut van vliegtuigen af te stellen. En de klinkerrolbaan is uniek omdat deze dateert
uit de periode dat een begin werd gemaakt met het verharden van vliegvelden.
•
•
•
•
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Ootmarsum in de oorlog
Op de vroege ochtend van 10 mei 1940 werd Nederland overrompeld door het Duitse leger. De
soldaten aan de grens bij Ootmarsum konden weinig weerstand bieden. Ze werden afgevoerd
naar Duitsland, waar zij enige tijd dwangarbeid moesten verrichten.

Hotel Tubantia was tijdens de oorlog bezet door Duitse officieren.
De Duitse militairen richtten in de stad hun onderkomens in. Woningen en andere gebouwen
werden gevorderd voor huisvesting. In de scholen lagen militairen en ook in de Damastfabriek.
De meeste officieren namen hun intrek in het statige hotel Tubantia. In 1944 werden ook het
klooster en het Radboud-internaat nog opgeëist. In de zwarte houten loods aan de
Oldenzaalsestraat kwam een reparatiewerkplaats voor legervoertuigen. De kleine
bezettingsmacht marcheerde geregeld 's morgens vroeg, luid zingend de stad uit, om
oefeningen te houden in het Springendal. Vaak trok de schooljeugd een stuk mee.
De burgers kregen te maken met de vele verordeningen en propagandaberichten,
verduistering van de stad, het inleveren van radio's en koper, inbeslagname van de
kerkklokken, het wachtlopen langs sabotagegevoelige elektriciteits- en telefoonkabels,
tewerkstelling in Duitsland, en de vordering van paarden, wagens en fietsen. Wegens de
schaarste aan voedsel, kleding en brandstof werd er een distributiesysteem ingevoerd met
bonkaarten. In de Hongerwinter van 1944 trokken veel westerlingen naar het platteland om
voedsel te bemachtigen. Vrachten met voedsel gingen naar de grote steden. Veel kinderen uit
het hongergebied vonden een goed en veilig onderkomen in Twente.
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Sommige Ootmarsumse burgers heulden met de Duitsers, van onnozele halzen en meelopers
tot kwaadaardige figuren, die zelfs tegen hun stadsgenoten en oude schoolvrienden
tekeergingen. Veel Duitsgezinden zouden na de oorlog buiten de gemeenschap gesloten
worden. Notaris Joosten keerde zich fel tegen de NSB en weigerde koper in te leveren. Hij werd
aangebracht door een stadsgenoot, gearresteerd en opgesloten in concentratiekamp Leusden,
waar hij op 5 oktober 1942 overleed.
De kleine Ootmarsumse ondergrondse hield zich voornamelijk bezig met het assisteren bij
nachtelijke wapendroppings door geallieerde vliegtuigen en het verzorgen en vervoeren van
onderduikers, geallieerde vliegers en andere vluchtelingen. Ook stal ze distributiekaarten,
vooral tegen het einde van de oorlog, toen tekorten en chaos steeds meer voelbaar werden.
Twee zoons van huisarts Wortelboer, Ben en Rudolf, werkten in een fabriek in Nordhorn. Hier
waren ook gevanggenomen geallieerde vliegeniers te werk gesteld. Verschillende piloten zijn
door Ben en Rudolf meegesmokkeld naar huis. Ze kregen een onderduikadres in de omgeving,
van waaruit ze naar bevrijd gebied probeerden te ontkomen. In februari 1944 zijn vader
Wortelboer en Ben en Rudolf opgepakt door NSB-ers. Ben werd na enige tijd vrijgelaten, Rudolf
bezweek op 6 januari 1945 in kamp Neuengamme, vader Wortelboer overleefde
concentratiekamp Oranienburg en keerde eind mei 1945 uitgemergeld terug.
Vaak vlogen er met eentonig gedreun grote groepen bommenwerpers over op weg naar Duitse
steden. Soms waren er boven Ootmarsum luchtgevechten tussen Duitse en Engelse
jachtvliegtuigen. In januari 1945 voltrok zich een drama. Twee bommen kwamen neer bij het
Bergplein, waarschijnlijk bij vergissing, maar de verschrikking en schade waren er niet minder
om. Een aantal woningen tussen Oostwal en Bergstraat werd verwoest of zwaar beschadigd.
Twee stadgenoten kwamen hierbij om, de twaalfjarige Johan Heupink en onderwijzeres Femke
Davids. Enkele anderen raakten zwaar gewond.
De kleine joodse gemeenschap in Ootmarsum had het zwaar tijdens de oorlog. Zij kreeg steeds
meer beperkingen opgelegd. In 1941 werd de burgemeester verplicht alle in Ootmarsum
woonachtige joden aan te melden. In 1943 werd de resterende gemeenschap van negen
personen naar kamp Westerbork afgevoerd. Zij kwamen allen in de vernietigingskampen om.
Siegmund ten Brink, tijdig ondergedoken, wist de oorlog op zijn onderduikadres te overleven.
De uit Almelo afkomstige joodse familie Menco, die was ondergedoken bij boer Evers in
Hezingen, werd op 6 oktober 1944 opgepakt. De volgende dag werden vier mannelijke
gezinsleden aan de voet van de Kuiperberg gefusilleerd. Een zoon van Evers werd later samen
met een verzetsman terechtgesteld. De oorlog had een zware tol geëist.
Op 4 april 1945 werd Ootmarsum door de Engelsen bevrijd. In 1950 werd op het Bergplein
een monument opgericht ter nagedachtenis aan vijf jaar "leed en verdrukking" en allen die in
de oorlog zijn omgekomen. In 1995 werd aan de voet van de Kuiperberg een monument voor
de familie Menco geplaatst en in 2001 in de Kloosterstraat een herdenkingsplaquette
aangebracht voor de omgekomen joodse inwoners van Ootmarsum.
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Ootmarsum is bevrijd van de nazis op 4 april 1945; de Nederlandse vlag wappert weer aan
het stadhuis.
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De luchtoorlog boven Twente
Tussen september 1939 en mei 1945 zijn er, als gevolg van oorlogshandelingen, ruim 5800
vliegtuigen in Nederland verloren gegaan. Vliegtuigen stortten neer als gevolg van
luchtgevechten, andere vliegtuigen moesten een noodlanding uitvoeren, maar ook werden
vliegtuigen op de grond vernietigd door bijvoorbeeld aanvallen vanuit de lucht. Het gaat hierbij
om
zowel
Geallieerde-,
Nederlandseals
Duitse
vliegtuigen.
Daarnaast zijn er in Nederland nog sporen te vinden van ruim tweehonderd
vliegtuigongevallen die niet in Nederland hebben plaatsgevonden.
Een aantal voorbeelden daarvan:
•

•
•

•

In een aantal gevallen zijn RAF vliegtuigbemanningen die in Duitsland sneuvelden, na
de oorlog door de Amerikaanse gravendienst vanuit Duitsland overgebracht naar de
Amerikaanse begraafplaats Margraten in Limburg. Toen men daar tot de ontdekking
kwam dat het hier niet om Amerikaanse slachtoffers ging, werden deze stoffelijke
resten overgebracht naar andere militaire bergraafplaatsen in Nederland zoals
Nederweert, Venray en Bergen op Zoom.
De meeste Nederlandse "Mitchell" bemanningen die tijdens operaties boven Frankrijk
sneuvelden, zijn na de oorlog in Nederland herbegraven.
In Nederland zijn graven te vinden van zowel Duitse- als Geallieerde
vliegtuigbemanningen die in Het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk, of in de
Noordzee zijn omgekomen, om vervolgens dagen, en soms weken later, ergens op de
Nederlandse kust aan te spoelen.
Op de "Walls of the Missing" te Margraten, maar ook in het Engelse Cambridge staan
de namen van Amerikaanse vliegtuigbemanningen geschreven waarvan nooit een
spoor werd teruggevonden.

Op het Runnymede Memorial in Engeland staan ongeveer 25.000 namen vermeld van RAF
vliegtuigbemanningen die niet terugkeerden op hun bases, en die nog steeds als MiA (Missing
in Action) te boek staan. Ook de Duitse militairen hebben zware verliezen geleden. In het
Limburgse Ysselsteyn ligt de enige Duitse oorlogsbegraafplaats in Nederland; het Deutscher
Soldatenfriedhof Ysselsteyn. Bijna alle Duitse militairen die in Nederland tussen 1940 en 1945
omgekomen zijn, werden na de oorlog overgebracht naar Ysselsteyn. Ongeveer
tweeendertigduizend Duitse militairen vonden te Ysselsteyn hun laatste rustplaats.
Daarnaast zijn er in Nederland op veel plaatsen monumentjes te vinden ter nagedachtenis
aan vliegtuigongevallen. De luchtoorlog boven Nederland, en ook boven Twente, heeft duidelijk
zijn sporen nagelaten.
Net als in de rest van Nederland, waren de gevolgen van de luchtoorlog ook in Twente
zichtbaar, en vooral 's nachts hoorbaar; lichtspoormunitie, ontploffingen, en de naar beneden
komende brandende onderdelen van wat seconden daarvoor nog trotse vliegtuigen waren.
Gelukkig kwamen veel van deze vliegtuigdelen neer op plaatsen waar ze verder geen of weinig
schade konden aanrichten. Maar in een aantal gevallen was de schade die aangericht werd
door
een
neerstortend
vliegtuig
groot;
en
soms
wel
heel
erg
groot.
Tijdens de oorlog is Twente ook een aantal keren het slachtoffer geweest van aanvallen vanuit
de lucht, met vele doden als gevolg. Velen zullen zich de bombardementen op Enschede (10
oktober 1943) en Hengelo (6/7 november 1944) herinneren, en niet te vergeten de directe
aanvallen op het Twentse vliegveld en de fabrieken van Stork en Holland Signaal.
In de zomer van 1942 begonnen de Amerikanen ook deel te nemen aan de luchtoorlog boven
West-Europa. De Amerikaanse 8th Air Force (USAAF) was in Engeland neergestreken om van
daaruit het luchtoffensief tegen Duitsland te ondersteunen. In eerste instantie met vliegtuigen
die van de RAF geleend werden, maar vanaf augustus 1942 met eigen toestellen. De
luchtoorlog boven West-Europa begon ook overdag steeds duidelijker zichtbaar te worden. In
steeds groter wordende aantallen kwamen de Amerikaanse vliegtuigen overdag overvliegen om
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Duitsland aan te vallen, waarna de RAF op haar beurt het estafettestokje 's nachts weer
overnam.
Ook de Amerikaanse vliegers leden verliezen, en een aantal van die Amerikaanse vliegtuigen
is ook in Twente neergekomen. Sommigen vliegtuigen konden een noodlanding uitvoeren; het
vliegtuig was daarmee voor het geallieerde luchtoffensief verloren gegaan, maar de vaak tienkoppige bemanning kon, al dan niet gewond, het in ieder geval navertellen.
Andere toestellen vielen oncontroleerbaar uit de lucht; de bemanning met zich mee sleurend,
en weer andere vliegtuigen explodeerden nog voordat ze op de grond terecht kwamen, met alle
gevolgen van dien voor zowel de bemanning, als de omgeving. Niet zelden vielen onder de
burgerbevolking als gevolg van de luchtgevechten gewonden, of erger nog: doden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Twente bijna driehonderd vliegtuigen verloren gegaan.
De RAF verloor ruim honderdzestig toestellen, de Amerikaanse USAAF verloor er ongeveer
dertig, en de Luftwaffe verloor bijna honderd toestellen.
In het begin van de oorlog waren aan zowel Duitse- als Engelse zijde de bommenwerpers qua
snelheid
en
wendbaarheid
ondergeschikt
aan
de
jachtvliegtuigen.
Om
de
bommenwerperbemanningen een grotere overlevingskans te bieden, schakelden beide
luchtmachten al snel over op nachtelijke bombardementen. Dit leverde uiteraard de nodige
problemen op voor wat betreft de navigatie, en daarmee voor de nauwkeurigheid waarmee een
aanval kon worden uitgevoerd.
In 1940 werden door Britse Bristol Blenheims vaak overdag aanvallen uitgevoerd op
scheepsdoelen voor de kust, en militaire doelen meer landinwaarts. De verliezen aan mens en
materieel waren zo groot, dat het economisch gezien niet acceptabel was, om deze aanvallen
overdag voort te zetten. De RAF zag zich derhalve genoodzaakt om meer en meer in de
nachtelijke uren aanvallen uit te voeren. Uit eigen ervaring wist de RAF dat het bijna
onmogelijk was om 's nachts, en met het blote oog, aanvallende vliegtuigen te onderscheppen,
laat staan te vernietigen.
De Duitse verdediging vertrouwde vooral op luchtdoelkanonnen die langs de kust stonden
opgesteld, en bemand werden door zeer goed getrainde manschappen. De luchtdoelkanonnen
werden ook opgesteld in de buurt van belangrijke industriële, en militaire objecten zoals de
fabrieken van Stork in Hengelo, en het vliegveld. Het duurde echter tot het einde van 1942
voordat Duitsland een vliegende luchtverdediging had gebouwd die de RAF werkelijk kon
bedreigen. De Duitse Nachtjagdgeschwaders (NJG), onder andere gestationeerd op
Fliegerhorst Twente, en de luchtdoelkanonnen zouden in de loop van de oorlog een zeer zware
wissel trekken op de Engelse bommenwerpers.
Om noordwest Duitsland te kunnen bereiken vlogen de RAF bommenwerpers vaak ten
noorden van de Waddeneilanden om vervolgens over midden Nederland terug te vliegen naar
hun bases. Uiteraard werd de route ook andersom gevlogen, waarbij men langs Vlieland over
het IJsselmeer vloog, om dan via Harderwijk naar het oosten te trekken. Zo ligt Twente dus
in de vliegroutes van de RAF bommenwerpers.
De Luftwaffe nam direct na de veldslagen van mei / juni 1940 veel van de veroverde vliegvelden
in Nederland, België en Frankrijk in gebruik. Indien noodzakelijk werden reparaties uitgevoerd
en verbeteringen aangebracht. Er werden nieuwe hangars en gebouwen neergezet, die zeer
goed gecamoufleerd werden. Er werden zelfs schijnvliegvelden aangelegd om de Geallieerde
luchtmacht, vooral ’s nachts te misleiden.
Vanaf de vliegvelden langs de kust werden in het najaar van 1940 de eerste nachtelijke
aanvallen op Engeland gelanceerd. Eind 1940 werden ook de eerste vliegvelden gereed
gemaakt voor ander soortige nachtvluchten. De nieuw gevormde Nachtjagdgeschwaders (NJG)
moesten van deze vliegvelden gebruik gaan maken om de Duitse steden, en het Ruhrgebied
te verdedigen tegen de nachtelijke aanvallen van de steeds groter wordende Engelse
bommenwerperformaties. De meeste grote vliegvelden in Nederland en België zijn in de loop
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van de oorlog door de Luftwaffe gebruikt als uitvalsbasis voor de Nachtjagdgeschwaders. De
vliegvelden Leeuwarden, Twente, Venlo, en St. Truiden zijn hier onder andere voor gebruikt.
Uiteraard werden de vliegvelden ook gebruikt door de Jagd- en Kampfgeschwaders (JG en KG)
van de Luftwaffe, waarbij de Jagdgeschwaders het van af augustus 1942 ook moesten gaan
opnemen tegen de Amerikaanse bommenwerpers. Later in de oorlog kwamen daar ook de
begeleidende Amerikaanse lange afstandsjagers bij. De Amerikaanse P-47 Thunderbolt en de
P-51 Mustang bleken geduchte tegenstanders te zijn voor de Jagdgeschwaders van de
Luftwaffe.
Als gevolg van de Japanse aanval op de Amerikaanse marine haven Pearl Harbor op 7
december 1941, werd Amerika ongevraagd meegesleurd in de Tweede Wereldoorlog. Tot dat
moment was Amerika indirect betrokken bij de oorlog, door Engeland te ondersteunen met
(militaire) goederen.
De 8th Airforce werd opgericht op 28 januari 1942 in Savannah Georgia, met als doel
Duitsland te bestrijden in de ETO (European Theatre of Operations). Generaal I.C. Eaker
vertrok in februari 1942 vanuit Amerika om het hoofdkwartier van de 8th Airforce op te zetten
in het Engelse High Wycombe. De eerste aanvalsvlucht door de 8th Airforce, gericht tegen de
Duitse vliegvelden in Nederland, werd gevlogen op 4 juli 1942, met van de RAF geleende
Bostons. Van de zes Bostons die werden uitgezonden keerden er drie niet op hun bases terug.
De eerste missie die door de 8th Airforce werd gevlogen met de eigen B-17's, vond plaats op
17 augustus 1942 toen Rouen in Frankrijk werd aangevallen door 12 B-17's. Alle toestellen
keerden veilig op hun bases terug.
De Amerikaanse bommenwerperformaties bleven hun aanvalsvluchten overdag uitvoeren, dit
in tegenstelling tot hun Engelse collega's. De Amerikanen vertrouwden zwaar op de
uitgebreide bewapening van de Flying Fortress's, en gingen er vanuit dat de
bommenwerperformaties zich zelf konden beschermen tegen aanvallen van de Luftwaffe. De
aanwezigheid van grote formaties Amerikaanse jagers ter bescherming van de
bommenwerpers, later in de oorlog, bewees dat deze veronderstelling niet juist was. Daarnaast
werd in de bommenwerpers gebruik gemaakt van geavanceerde bommenrichtapparatuur, de
Norden Bomb-sight, waarvan men claimde een bom, van grote hoogte in een haringvat te
kunnen mikken. Het was dan wel noodzakelijk overdag te vliegen. Bron: Bas Maathuis
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Jeugdherinneringen uit de Tweede
Wereldoorlog

Verhalen van Joop Schuite en Egbert. A. van de Haar. Glanerbrug 1940 - 1945.
Hieronder het indrukwekkende verhaal van mijn oude buurjongen Joop Schuite.
Een paar dagen geleden las ik op internet een verhaal van de Historische Kring Glanerbrug
over een joods gezin uit Glanerbrug in de Tweede Wereldoorlog, De naam van de familie kwam
me vaag bekend voor, en toen ik zag in welke straat ze woonden, de Veldstraat in Glanerbrug,
herinnerde ik me dat mijn moeder het, heel veel later, na de oorlog, wel eens had over onze
buren toen ik een jaar of 6 was en mijn zusje Janneke 4, aardige mensen, een slagerswinkel
hadden ze en vooral met Diny, de slagersvrouw had ze veel contact. Diny was 40, 7 jaar ouder
dan moeder, ze was een wijze vrouw waar moeder veel steun aan had. Ik dacht altijd dat er
meer joden in Glanerbrug woonden toen, maar nu lees ik dat er maar 1 joods gezin woonde,
onze buren dus , David Leman met z’n vrouw Diny , dochter Saartje, (18) en zoon Lootje(16).
Ik wist tot nu toe niks van hen, alleen een paar opmerkingen van moeder. Nu pas krijgen ze
voor mij een eigen gezicht, letterlijk bijna, want bij het verhaal zijn foto’s van David en zijn
vrouw, en ook van Lootje , een vrolijk jong dat heel hard kon lopen, volgens moeder. Ik vond
ze alle 4 terug in het joodse “ In Memoriam”boek waarin alle 103000 omgekomen joodse
Nederlanders staan.
Moeder vertelde dat David en z’n kinderen na een oproep om zich te melden naar een
werkkamp waren vertrokken, dat moet ongeveer in oktober 1942 zijn geweest, precies 70
jaargeleden nu. Diny moest toen in haar eentje de winkel draaiende houden tot David en de
kinderen weer terug kwamen. Moeder heeft haar toen zolang geholpen in de huishouding. Op
een dag (een paar weken later?) kwam Diny opgewonden blij bij moeder en vertelde dat ze
goede berichten van David had ontvangen en dat ze ook moest komen, om zo en zo laat moest
ze zich de volgende dag maar melden op het station in Enschede. Dat gebeurde, de winkel
ging op slot, ze nam afscheid van moeder en vertrok. Nooit heeft moeder meer iets van hen
vernomen, ook wist ze (gelukkig maar) niet dat alle vier een paar maanden later, op 19 februari
1943, in Auschwitz werden vermoord.
Het was een beroerd slechte tijd, ik weet niet precies wat mijn vader toen deed, hij was failliet
gegaan met z’n groentezaak, had met z’n broer in Duitsland in de bossen gewerkt voor
Kleinjager uit Glanerbrug en was graveur bij Jassies in Enschede, maar in welke volgorde en
tijd weet ik eigenlijk niet. In elk geval moet hij toch regelmatig contact hebben gehad met
David Leman, z’n buurman, de slager. Beide hadden ze een groot probleem hun gezin
draaiende te houden. Ik kan me niet herinneren dat hij me er ooit iets over heeft verteld,
terwijl de geschiedenis met de buren toch ook voor hem en moeder een groot drama moet zijn
geweest.
Voor hun huis in de Veldstraat zijn zgn. stolpersteine gelegd, ik wil gauw eens gaan kijken.
Het is heel raar te bedenken dat ik die mensen “goed” gekend heb ,die hele toestand heb
meegemaakt en er toch niets van wist tot nu toe. Bizar die 2 gezinnen met elk een vader, een
moeder, een dochter en een zoon. Het ene gezin werd goedgekeurd ‘mocht blijven leven’, het
andere niet en moest dood. Onwerkelijk vind ik dat de Duitsers een zeer nauwkeurige
inventarislijst maakten van de inboedel van Lemans huis, per vertrek, van de winkel, de
schuur, de zolder, enz.
Het verhaal over de familie Leman van de Historische Kring Glanerbrug wijkt nogal af van het
verhaal van moeder. Volgens haar werden ze niet met veel geweld opgehaald maar gingen zelf
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weg. Ik geloof haar. Ik vertel dit verhaal omdat het anders zoals zoveel in de mist van de tijd
verdwijnt.
Joop Schuite. Oud-Glanerbrugger en zoon van Geert Schuite
Ik ga jullie mijn verhaal vertellen. Niet dat ik zo’n bijzonder iemand ben, die een bijzonder
avontuur heeft beleefd. Toch is dit ook geen allerdaags verhaal. Het zijn de gebeurtenissen
van een gewone Nederlandse jongen in het Twentse dorp Glanerbrug tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Ik heb het geschreven op een manier zoals ik denk dat het gegaan is. Volgens
mijn beleving dus.
Toen de oorlog begon bestond ons gezin uit 4 personen. Vader, Johannes (Hannes) van de
Haar, 39 jaar, was textielarbeider. Moeder, Masje van de Haar – Bunskoek, 31 jaar, was
huismoeder. Cobie, mijn zuster, was 7 jaar, en ik Egbert was 3 jaar. Mijn broer Bertie is in
1943 geboren. En mijn zuster Bea in 1949.
Vader en moeder waren lieve mensen. Ze hadden het niet gemakkelijk gehad in hun jonge
jaren. Ze moesten al jong mee doen in het arbeidsproces. Hun werktijden waren van s’
morgens half zeven tot s’ avonds half zeven. Toen kwam de Eerste Wereldoorlog. Dat bracht
veel narigheid met zich mee. Daarna de crisisjaren. Toen de Tweede Wereldoorlog.
We woonden in de Schipholtstraat op nummer 155. Toen aan de rand van Glanerbrug. Vanaf
de achterkant van ons huis keken we zo Duitsland in. We woonden er heel mooi. We hadden
een prachtig uitzicht op de weilanden en het Schipholtbos.
Moeder werkte wel eens hier of daar een halve dag. Onze buurvrouw Lies was van Duitse
afkomst. Het was een hele lieve vrouw. Maar haar man was, wat men noemt, van de verkeerde
kant. Maar mijn vader heeft hij nooit verraden. Vader was bij het verzet. Hij gaf wel eens
illegale blaadjes af bij deze of gene. Sommige mensen vonden Hitler wel een goeie man. Hij
had toch ook wel z’ n goeie dingen, zei men wel eens. Was het de angst dat men niet voor de
waarheid uit durfden te komen?
Met een paar kennissen verderop in de straat lazen we dezelfde krant. Het was Trouw of het
Parool. We hebben ze in ieder geval allebei gelezen.
Op een avond, het was donker, het had wat geregend, brachten Cobie en ik samen de krant
naar kennissen in de buurt. Het was een afstand van ongeveer 200 meter.
Toen we op de helft waren klonk het opeens: ‘Halt stehn bleiben.’ Een felle lichtstraal uit een
zaklamp zocht ons. Stampende soldatenlaarzen dreunden achter ons. ‘Halt stehn bleiben,’
klonk het nog een keer. Wat hebben wij gerend. Hand in hand. Ze hebben ons niet gekregen.
Onder geleide zijn we later weer naar huis gebracht.
Razzia’s kwamen ook regelmatig voor. Bij geruchten gingen vrouwen in de buurt rond om de
anderen te waarschuwen. Vele mannen uit de buurt hebben vele uren bij ons achter in de wei
gelegen. Vaak ook voor niets.
Eén keer is het de Duitsers gelukt. Ze kwamen in de nacht. Vader had gedwongen
spijkerwacht op de rijksweg die door Glanerbrug naar de grensovergang liep.
Vader had geen witte band van de spijkerwacht om. Die waren op, zei de commandant. Maar
dat gaf niet, want hij zou er wel voor zorgen dat vader niets overkwam.
s ’Nachts, tegen de morgen, hoorde mijn vader voetstappen in de verte. Hij liep in de richting
van het geluid. Het bleken Duitse soldaten te zijn. Ze vroegen wat mijn vader aan het doen
was zo vroeg op de morgen. Vader vertelde hun dat hij spijkerwacht had maar dat de witte
armbanden op waren. Hij gaf hun te kennen dat ze zich maar moesten wenden tot
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commandant die en die. Maar daar hadden ze geen boodschap aan, zeiden ze. Vader werd
mee genomen, en als een misdadiger meegenomen. Hij werd gevangen gezet achter het hek
van het R.K. Verenigingsgebouw in de Kerkstraat, naast de R.K. kerk. Daar waren nog meer
mannen samen gebracht uit het dorp. Het kunnen er wel honderd zijn geweest. Vrijwel alle
mannen uit de buurt waren erbij. Ik heb vader zien staan. Hij glimlachte naar mij.
Moeder was intussen bezig met een Duitse wachtpost. Ze ging nogal te keer. Ze was nogal
emotioneel. De wachtpost reageerde nogal geïrriteerd. Hij nam zijn geweer in aanslag. Maar
gelukkig kon vader haar beroepen dat ze weg moest gaan.
Een poosje later zaten Cobie en ik thuis, in de keuken, bij moeder op schoot. We huilden
alledrie. We dachten nu moet vader weg en zien wij hem misschien nooit weer terug.
Op dat moment kwamen een paar Duitse soldaten bij ons achter het huis. Ze kamden de
buurt nog eens uit. Ze keken door het keukenraam naar binnen. Het enige wat ze zeiden was:
‘Oh, hier zijn we niet meer nodig. Hier zijn we al geweest.’
Moeder is daarna naar Enschede gefietst naar de fabriek waar vader werkte. Dat was de E.K.S.
De Enschedese Katoenspinnerij aan de Tubantiasingel. Dat is zes kilometer. Het was
luchtalarm. De granaatscherven ketsten voor haar op de straatstenen. Er was een
luchtgevecht gaande.
Bij de fabriek waar vader werkte heeft ze aan, ik meen dhr. Sweitzer de bedrijfsleider, een
briefje gevraagd met daarop de mededeling dat vader daar niet gemist kon worden.
‘Dat helpt toch niet,’ zei de bedrijfsleider.
Met het bewuste papiertje is ze terug gefietst naar het verenigingsgebouw in Glanerbrug. Daar
aan gekomen bleek dat de groep mannen al de grens over was richting Gronau. Moeder is
naar de grens gegaan. Na veel vijven en zessen mocht ze de grens over. Na ongeveer twee
kilometer kwam ze de groep achterop. Op de fiets al zwaaiend met het papiertje, riep ze naar
vader: ‘Je mag terug, je mag naar huis terug.’
Maar vader schrok behoorlijk toen hij haar zag. ‘Wat doe jij hier? Je moet terug naar de
kinderen.’
‘Nee, riep ze. Kom nou maar je mag er over. Je mag terug.
Of er op dat moment bewaking bij de groep was weet ik niet. In mijn herinnering moet dat
meester Boswinkel zijn geweest, die op dat moment eventjes opzettelijk niets zag. Er ligt mij
iets van bij dat moeder dat wel eens heeft verteld.
Vader is met moeder naar de grens gefietst. Daar bleek dat ze er niet over mochten. Stelt u
zich eens voor. Vader en moeder in Duitsland, en wij als kinderen alleen in Nederland. Na veel
geharrewar en met behulp van een Nederlander, die waarschijnlijk veel te zeggen had, en
moeder die nog nooit zo goed Duits had gesproken, mochten ze de grens weer over. Vader was
wel al zijn papieren kwijt. Hij moest toen regelmatig onderduiken.
De andere mannen zijn allemaal terecht gekomen in een kamp in de Duitse plaats Chog. Ze
zijn, voor zover ik weet, allemaal weer terug gekomen.
Ik herinner mij nog heel goed, dat ik een keer bij ons voor het huis stond, er een hele groep
Nederlandse mannen, ongeveer 50, hard lopend bij ons door de straat gingen. De handen in
de nek. Achter hen een Duitse auto met daarin een soldaat met het geweer in aanslag. Zo
gauw er eentje wilde vluchten, zou hij worden neer geschoten.
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Stel je voor als jij als jongere die dit leest, vaders die net zo oud waren als jullie vader van nu.
Je denkt wel eens, wat zou er met hen gebeurd zijn? Zullen ze nog leven? Vaders die misschien
net als jullie vaders met jullie naar de kerk gingen, of jullie van school haalden.

De gebombardeerde fabriek aan de Tubantiasingel te Enschede. In het midden mijn vader
Hannes van de Haar.
Enschede is ook vaak gebombardeerd. Ik heb vaak vliegtuigen s’ nachts over horen vliegen.
Honderden tegelijk. Het was een enorm dreunend geluid. Ik was niet bang. Dat ben ik nooit
geweest. Ik ben wel eens geschrokken. s ’Nachts gierden er plotseling een stel bommen over
ons huis. Even later een enorme dreun. Ze zijn terecht gekomen in een weiland ten westen
van de garage van Harm de Leeuw. Nu de garage van Herman ten Thij. De volgende morgen
ben ik met vader wezen kijken. Twee geweldige bomkraters waar wel een huis in paste. De
kraters waren maar een tiental meters verwijderd van de rijksweg. Mogelijk was dit een actie
van de geallieerden. De bedoeling was vermoedelijk om de rijksweg onbegaanbaar te maken.
Op 7 maart 1945 is een Duitse jager, type Focke Wulf F W -190 neer gestort in het Aamsveen.
Na een kort luchtgevecht werd hij door een geallieerde jager neergeschoten. De piloot redde
zijn leven door bijtijds uit het toestel te springen. Dit toestel had zich, volgens mijn vader,
enkele meters diep in een sloot in de grond had geboord. (Technische gegevens Stadsarchief
Enschede).
Als me één ding is bij gebleven dan is dat wel het neerstorten geweest van twee vliegtuigen in
het Aamsveen. Dit was om 15.15 uur de Typhoon 1B M N 775 van het 181e squadron Piloot
W/ O Ainsley. En om 15.50 uur Typhoon 1B M N 875 181e squadron F / Sgt. D. D. J. Carter.
( Technische gegevens http://www.go2war2.nl/). Mogelijk zijn het deze piloten geweest die
door drie mannen uit Glanerbrug zijn opgehaald. Het gaat dan niet zozeer het neerstorten van
de vliegtuigen, maar de beelden daarna. Ik zie de mannen nog lopen met de handkar. Daarop
lagen de stoffelijke overschotten. In mijn beleving één lichaam, maar het kunnen er ook twee
zijn geweest. Het was afgedekt met een wit laken. De straat waarin wij woonden was een soort
invalsweg naar het Aamsveen Hij was een paar kilometer lang. Heel veel mensen stonden
zwijgend op de straat. Alleen het geluid van de wielen van de handkar over de klinkers en de
voetstappen van de mannen. En verder de voelbare stilte en het heen en weer wiegen van de
mogelijk stoffelijke overschotten onder het laken. Het heeft veel indruk op mij gemaakt. De
namen van de drie mannen zijn vermoedelijk meester Dalstra, Jules Hardiek en mogelijk ook
Albert Jongedijk.
Ik herinner mij ook nog het vliegtuig wat is neer gestort aan de Bultsweg. Toen wij als jongens
het wisten zijn wij er snel naar toe gerend. Overal lagen nog lichaamsdelen verspreid. Een
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handschoen met de hand er nog in. Een been met de schoen of laars er nog aan. Gruwelijk.
Er was ook eens een bombardement. Ons huis trilde op haar fundamenten. Moeder zocht met
de kleine Bertie, en Cobie en ik dekking in het washok (bijkeuken). Moeder zat met Bert en
Cobie onder de tafel en ik lag langs de muur. De armen en benen gespreid en het hoofd op de
zijkant. Ik had op school geleerd dat het zo moest in verband met de luchtdruk. (Waar je op
school al geen les in kreeg). De vraag voor ons was wel waar de bommen terecht kwamen. Op
Enschede of op Gronau. Als het op Enschede was hoe was het dan met vader? De Enschedese
industrie is vaak gebombardeerd. Ook Enschede zelf. Dat heeft veel slachtoffers geëist. Ook
wel eens per abuis.
Ik had het al even over de school. Ik zat op de openbare school van meester Kalkman. Kalkman
was hoofd van de school. Meester Kalkman hield wel eens alarmoefeningen. Hij blies dan op
een zwarte toeter voor in de gang van de school. Alle kinderen van alle klassen moesten dan
dekking zoeken onder de schoolbank.
De leerkrachten moesten dan onder de tafel of lessenaar kruipen. Er werden dan best geintjes
gemaakt. En de leerkrachten van onder de tafel of lessenaar ons maar vermanen. ‘Henk, Jan,
Egbert, houden jullie je mond. Marietje, Annie, Pietje, Antje, zitten jullie niet zo te giechelen.
Sinus blijf met je vingers van de voeten van Piet af.
En Juffrouw van Marle, die voor onze begrippen al heel erg oud was deed, volgens dat ik van
anderen heb gehoord, altijd heldhaftige pogingen om zich onder een veel te smal lessenaartje
te wurmen. Bij het volgende signaal van meester Kalkman was het sein weer veilig, en konden
we weer in de bank gaan zitten.
Vitaminetabletjes kregen we ook. Dat om het vitaminetekort op te lossen.
We hadden een keer speelkwartier toen er een luchtgevecht los barste boven Glanerbrug.
Meester ten Cate rende het schoolplein op en riep dat alle kinderen snel naar huis moesten
gaan. Ze mochten nergens blijven staan.
Het lijkt onverantwoord wat hij deed, maar de bedoeling was om zo’ n 200 kinderen uit te
laten waaieren. Als er dan een neergeschoten vliegtuig op de school zou neerstorten, of
mogelijk een bom, het aantal slachtoffertjes laag zou zijn.
Deze meester Ten Cate is later gefusilleerd. Mogelijk in een verpleegstersuniform in een trein.
Misschien zat hij wel in het verzet. Zie ook Enschede 1940 – 1945. blz. 287 van T. Wiechman.
Onze school is later door de Duitsers in bezit genomen. De klassen zijn toen verdeeld over het
gehele dorp. Zo zat er een klas in de oude winkel (Heersche?). Ook zat er één in de oude
bioscoop van Offreins in de Tolstraat. Er zat een klas in de paardenstal van Brouwer op de
hoek van de Pannenkoekenweg – Ekersdijk. En wij zaten als tweede klas met Juffrouw van
Marle in de koeienstal van slager ten Thij. Daar heb ik de tafels van 1 tot en met 10 geleerd.
Juffrouw van Marle was heel streng. O, wee als je de tafels niet kende. ‘Steek je hand maar
eens uit,’ zei ze dan. En dan kreeg je een pets met het vierkante liniaaltje over je vingers. Ik
heb niet zo vaak een tik gehad. Ze kende mijn vader en moeder goed. En ook mijn opa en oma
Bunskoek uit de Beekhoek. Mogelijk kwam dat omdat ze ook lerares is geweest op de school
van meester Biesterbosch in de Beekhoek. En daar woonden ook mijn opa en oma. Aan
rekenen had ik overigens een grote hekel. Ik was er geen ster in. Meestal net niet of net wel
met de hakken over de sloot. Tekenen, lezen, aardrijkskunde en geschiedenis waren mijn
lievelingsvakken. Rekenen, brr.
Fietsen waren ook niet veilig in de oorlog. Een buurman had zijn fiets op het dak van de w.c.
en de bijkeuken gelegd. ‘Ik heb geen fiets,’zei hij tegen de Duitse soldaten. Ze haalden hem
netjes van het dak af. Je kon de fiets ook duidelijk zien liggen.
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Vader had een beter plekje voor de fiets. Hij stopte hem onder de vloer in de kamer. Hij had
daar een luik onder het vloerkleed gemaakt. Zo gauw er dus onraad was, dan was het gauw
de stoel weg, het kleed omhoog, planken uit de vloer, fiets er onder. Snel de zaak weer
toegedekt. Geen Duitser die hem daar zocht.
Het was maar een fiets met massieve banden, toch kon hij hem niet missen. Elke dag fietste
hij zes a zeven kilometer naar zijn werk in Enschede. De gehele oorlog heeft hij hem uit de
handen van de bezetter kunnen houden. Vlak na de oorlog is de fiets in de prak gereden door
een Canadese militaire chauffeur.
We hadden ook nog een radio. Een Tungsram? Vader had hem nog steeds niet ingeleverd. Op
het laatst moest hij het wel, want iemand had ons verraden. De radio’s werden in een watergat
gegooid in Enschede.
Het was wel jammer, want mijn ouders misten zo de berichtgeving. Ze konden dus niet meer
luisteren naar radio Oranje. Ik herinner mij nog de stem van Koningin Wilhelmina.
We hadden in de oorlog ook een kaartje. Daar stonden een aantal stippen op. Als je daar een
poosje naar keek, en je deed de ogen dicht dan moest je de koningin zien. Of dat waar was
weet ik niet meer.
Eten was er niet veel in die tijd. Een sneetje brood was ongeveer 5 bij 5 cm. Daar kreeg je dan
twee of drie van per dag. Ze waren ook wat grijzig van kleur.
Cobie vroeg wel eens aan moeder of moeder wel wat had gegeten. Moeder antwoordde steevast
dat ze al had gegeten voordat wij waren opgestaan.
Ik was een paar jaar jonger dan mijn zus, daarom had ik er geen erg in. Later heeft moeder
het wel eens verteld dat ze geen eten had gehad, maar het aan ons had gegeven.
Ze werd ook erg mager. Hoe kon het ook anders. Weinig eten en veel zorgen en spanning. Ze
raakte daardoor overspannen. Ik herinner mij dat ze een keer begon te beven. Ze zat bij het
fornuis in de keuken. Ze trok helemaal wit weg. Wij hebben gauw de buurvrouw, Trijntje
Postma – Huisman, er bij gehaald. Die heeft haar wat water gegeven. Zo is ze toch weer wat
opgeknapt. Of er nog een dokter bij is geweest, weet ik niet.
Maar wat een zorgen, wat een moeite. Alleen al om elke dag wat eetbaars op tafel te zetten.
Soms was het stampot van knollen. Suikerbieten waren ook wel lekker. Het lekkerste vond
ik nog de kleine gele boterknolletjes.
We kregen feitelijk te weinig vet binnen. We hadden daardoor niet genoeg weerstand tegen
de kou. We hebben een keer tjalkvet (talgvet) door het eten gehad. (Mijn woordenboek zegt
dat het hard vet, hard smeer, huidsmeer is). Vader had het mee genomen van de fabriek.
Mijn ouders hadden zich wel eerst afgevraagd of het niet schadelijk was. Ze hebben het door
de stamppot gestampt. We zijn er niet aan dood gegaan, maar de smaak was niet om er over
te staan juichen.
Het was ook een hele toer om het eten gaar te krijgen. Vooral de zomerdag. Vaak was het gas
afgesneden door de Duitsers, of op last van de hen. M’ n zuster, Cobie en ik, gingen vaak met
de kruiwagen naar het Hokjesveld om hout te sprokkelen. Het Hokjesveld lag aan de
Haverkampweg, vlak bij de Keppelerdijk. Met een kruiwagen vol zeulden wij dan weer naar
huis terug. De hele vracht werd dan in de schuur gelegd. Als vader s’ avonds thuiskwam ging
hij in de schuur staan om de takken in kleine bosjes te breken. Cobie stond buiten en gaf het
door aan mij in het washok. Ik gaf het weer aan mijn moeder die bij het fornuis stond. Zij
stopte het in het fornuis. Zo kregen wij het eten gaar.
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Mijn ouders hebben een keer een hele grote boom uit het Aamsveen gehaald. Ik denk dat hij
wel een doorsnede had van 30 of 35 cm. Ze waren met hun tweeën op de fiets. Stel je voor.
Een boom omzagen. Takken er af. Dan de boom op de fiets leggen. En dan een aantal
kilometers lopen. Een welhaast bovenmenselijke inspanning. De dag daarop werd de boom in
blokken gezaagd, en in stukken gehakt. Massief hout moest je wel hebben voor de winter,
want dat bleef langer smeulen in het vuur. Daarom stookten wij zomers, als er geen gas was,
sprokkelhout. We spaarden zo het massieve hout voor de winter. Er is heel wat gekapt in de
oorlog.
De Schipholtstraat was een hele mooie straat met aan weerszijde een mooie rij bomen. Maar
zo zoetjesaan waren er heel wat bomen gekapt. Ook het Schipholtbos was behoorlijk
uitgedund. Dit bos ligt vlak bij de Nederlands – Duitse grens op Nederlands grondgebied. Aan
het begin van de oorlog was het een mooi dicht bos. Maar op het eind van de oorlog kon je er
dwars door heen kijken.
Cobie en ik zijn wel eens mee geweest met vader en Evert Postma naar het Aamsveen. We
hebben toen hout gehaald. Ik had op de terugweg wat moeite met de boomtak die ik moest
meeslepen. Vader heeft de tak er toen maar bij genomen. Cobie lukte het wel om de tak netjes
thuis te brengen. Cobie had als kind al een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze was toen
tien of elf jaar. En ik zeven of acht jaar.
Ik herinner mij dat ik eens een zwerende knie had. Medicijnen waren er praktisch niet. Toch
wist moeder raad. Een zweer is heel goed te bestrijden met vitaminen. Ze haalde een
boerenkoolblad uit de tuin. Kneusde dat, legde het op mijn zwerende knie, deed er een of
ander primitief verband om van een oud versleten laken. ‘Zo, zei ze, dat moet een paar dagen
blijven zitten.’ Na een paar dagen ging het verband er weer af. En zowaar, de knie was een
heel stuk beter. Ook als een van ons oorpijn had, wist mijn moeder er een oplossing voor. Een
gekneusd blaadje van een geranium in het oor. Binnen een half uurtje was de pijn weg, en
sliepen we snel in. In een geranium zit vermoedelijk een bepaalde stof die er voor zorgt dat de
ontsteking door gaat. De volgende dag moesten we wel naar de huisdokter om een middeltje
voor het verwijderen van het vuil. Ik heb vaak oorpijn gehad.
We hadden drie stukken land. Een bij ons thuis. Een bij de fabriek waar vader werkte, en één
bij ons in de straat. Het laatste stuk lag op de hoek van de Schipholtstraat – Keppelerdijk.
Zodoende hadden we nog wat groente. Maar op den duur ging dat ook niet meer. Er was
immers weinig poot en zaaigoed te krijgen.
Moeder deed veel verstel en naaiwerk voor een boer die wij kenden. Ze kreeg dan van de boerin
wel eens wat. De boerin was een lief mens.
Vader heeft ook eens een keer een dag bij dezelfde boer gewerkt. De tuin bij het huis moest
nodig gedaan worden. Ze zouden visite krijgen. Het onkruid stond er een meter hoog. Toen
vader, na een dag werken, klaar was kreeg hij een liter melk. Enerzijds was hij wel blij met de
melk. Het was goed voor de kleine Bertie. Het was wel melk zo van de koe. Maar anderzijds
was hij toch ook wel teleurgesteld dat hij voor een hele dag werken zo weinig had gekregen.
Moeder dacht er net zo over. Toen niet lang daarna de boerin bij ons kwam met verstelwerk,
merkte ze dat er iets was. Beide vrouwen hebben het toen uitgepraat. Dat wil zeggen, moeder
praatte en de boerin luisterde. Moeder heeft haar alles verteld. Over de ellende en alle zorgen
en narigheid. Het maar steeds weer moeten zorgen dat er wat eten op tafel kwam. De zorg om
ons toch nog netjes in de kleren te steken. De boerin zei aan het eind van het verhaal dat ze
er eigenlijk nooit bij had stilgestaan. Ze zou het er met haar man over hebben. En dat heeft
ze gedaan. En hoe! Later mochten mijn zus en ik, om de dag bij hun komen eten. Warm eten.
Nou dat was maar wat fijn. We kregen toen goed te eten. Groente en vlees en aardappelen,
soms met karnemelkjus. Het spaarde zo thuis wel een maaltijd uit. Daardoor hadden de
anderen weer iets meer. We moesten er wel wat voor doen. Cobie moest wat kleine
huishoudelijke karweitjes doen. Ik moest meestal houtjes hakken voor de kookpot voor het
varkensvoer.
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Een keer viel er een bom ergens in het grensgebied. Ik was onderweg van de boerderij naar
huis. Ik ben toen een noodwoning op de hoek van Glanerbeekweg – Schipholtstraat binnen
gerend. Ene Zwaantje of Swaantje die later getrouwd is met Hendrik Bakker, haalde mij naar
binnen. ‘Wees maar niet bang’, zei ze tegen mij. Het is gelukkig maar bij die ene bom gebleven.
Vader had een stuk vliegtuigglas ( Mica?) bemachtigd. Met een handboormachine of mogelijk
ook wel met een figuurzaag haalde hij daar een ring uit. Mooi glad gevijld maakte hij daar een
bijtring van voor de kleine Bertie. Bert heeft dus mede dank zij het vliegtuigglas zijn tanden
gekregen.
Ik heb het al gehad over het Tjalkvet dat mijn ouders door het eten deden. Maar moeder
maakte er ook kaarsen van. Een kaars was is in vijf minuten gemaakt. Ze nam een klont vet,
maakte er een lange rol van. Dan sneed ze hem van boven tot beneden tot op het midden
open. Vervolgens legde ze er een stuk touw in. Sneurstouw noemden we dat. Daarna plakte
ze de kaars weer dicht. Klaar was hij. Hij brandde ongeveer een half uur.
Vader was ook heel handig. Hij had op de een of andere manier zeep gemaakt. Tjalkvet met
water en kaliumloog en haliumloog of zoiets. Het was goed spul in de houten Miele
wasmachine. Alleen het schuimde nogal wat. Zo erg zelfs dat de vlokken zeepsop boven het
dak van het huis uit kwamen.
Vaders maakte zelf ook stukjes zeep, mogelijk van dezelfde grondstoffen. Alleen nu kwam er
om er wat stevigheid in te krijgen wat klei uit de beek er bij in. In een groot raamwerk met
vierkante vakjes werd de zeep bij ons thuis op de overloop te drogen gelegd. Maar oh, wat
kraste die zeep. Maar we werden er wel schoon van. Het hielp goed tegen de vlooien en luizen.
Daar kon geen luizenkam tegen op.
Vader had ook een soort molen gemaakt waar je koren mee kon malen. Dat koren zochten we
op de korenvelden bij de boeren als ze hadden geoogst. Het zogenaamde nalezen van een
korenveld. s ‘Avonds haalden we daar met z’n allen de graankorreltjes er uit. Daarna werd het
gemalen. Moeder bakte er later brood van. Heerlijk was dat.
Vader is een keer met twee mannen uit de buurt, met een ponywagen zonder pony,
aardappelen wezen halen. Ze zijn drie dagen weg geweest. Ze hebben gelopen helemaal tot
aan Mariënberg. Dat is ongeveer zestig kilometer. Het was om de beurt één trekken, één
duwen, en één uitrusten in de kar. Op de terugweg konden ze in Enschede een pony op de
kop tikken. De laatste kilometers hadden ze het dan nog wat gemakkelijk. Dat mocht ook wel,
want de kar was behoorlijk vol. Eenmaal in de buurt aangekomen werd de zaak behoorlijk
uitgedeeld. Totdat moeder op een gegeven moment tegen vader zei: ‘Vergeet ons zelf nou niet.’
Moeder is ook eens op voedseltocht geweest met Tante Mia uit Limburg. Jaja, helemaal van
Glanerbrug naar Coevorden, op de fiets. Ze kwamen terug met bonen en spek. Wat een
rijkdom.
Maar ook wat een gevaren op zulke tochten. Je liep immers het risico om onder een
luchtgevecht of in een bombardement terecht te komen?
Moeder en Tante Mia hebben nog een eind gelift op een vrachtwagen. Met de fiets en al er
bovenop. Het was wel eng, zei moeder, want er waren plaatsen bij waar de elektriciteitsdraden
nogal laag hingen. Een Duitse soldaat heeft hen daar nog voor gewaarschuwd. Gelukkig waren
er ook nog goede Duitsers.
Op de smalle bruggetjes over het Stieltjeskanaal had moeder het ook niet begrepen. Ik heb er
wel eens over na gedacht. Tante Mia met haar rappe Limburgse accent, en moeder met haar
Twentse accent. Het zal allemaal wel komisch hebben geklonken. Ik denk dat ze ondanks alle
narigheid toch ook wel schik hebben gehad met elkaar.
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Vader heeft een keer aardappelen gehaald ergens van een bouwland. Ten minste, hij heeft het
geprobeerd. De honger werd steeds erger. Moeder zei tot vader; ‘Je zult eten moeten halen
waar en hoe dan ook, want we hebben niets meer.’
‘Ja, maar waar moet ik dat dan halen,’ zei vader?
‘Nou, zei moeder, ik ken iemand en die weet een stuk land wat gerooid is. Je kunt ze zo maar
in de zak doen.
Vader maakte heftige tegenwerpingen. Hij zei: ‘Dan moet ik stelen, en dat wil ik niet. Dat heb
ik nog nooit gedaan.’
Maar moeder hield voet bij stuk. En s ‘avonds toog vader met nog iemand op pad. Toen ze de
zakken vol hadden, en aan de terugtocht wilden beginnen, kwam de eigenaar opdagen. De
andere man zat al op de fiets. Maar vader nog niet. Hij kon niet meer weg komen. Vader zat
op de fiets. Met de ene hand had hij het stuur vast, en met de andere hand de zak met
aardappelen. De boer hield hem tegen. Deze sloeg vader met een knuppel op de arm waarmee
hij het stuur vast hield. Ook de hond van de boer ging nogal tekeer. Maar gelukkig beet hij
niet. De boer sloeg maar en sloeg maar, terwijl vader verblind werd door de zaklamp die in
zijn gezicht scheen.
Vader heeft zich op het laatst maar van de fiets laten vallen. Hij is snel overeind gekrabbeld,
en op de boer aangevlogen. Een keer of drie heb ik hem in het karrenspoor geslagen, zoals
vader het later vertelde. Ik hoor het hem nog zo zeggen. De zak met aardappelen moest hij
laten liggen vanwege een zeer pijnlijke arm.
Ik moet ook vaak denken aan de Hitlerjugend. Wat waren ze fanatiek. Toch waren het nog
kinderen, vaak nog jonger dan ik toen was. Stel je eens voor, kinderen die normaal nog op de
lagere school hoorden. Kinderen die nog aan moeders rok hoorden.
Ze marcheerden altijd zingend. Eén liedje ken ik nog. ‘Schwartz braun ist ein Haselnub. Een
liedje wat de zanger Heino later ook nog zou zingen.
We staken ze wel eens de gek aan als ze door de Schipholtstraat marcheerden. We trokken
dan een lange neus of zoiets. We deden dat expres, want dan kwamen ze ons achterna. Ze
zaten je dan na tot achter de huizen. Ze kregen ons echter nooit te pakken, want we wisten
veel beter overal de weg.
Ook de Duitse soldaten liepen vaak zingend marcherend door Glanerbrug. Maar bij hen deden
we uiteraard geen gekke dingen.
Het werd steeds slechter in Nederland. Er werd honger geleden en armoede. Vader en moeder
hadden nog steeds goed voor ons kunnen zorgen. Maar de rantsoenen werden steeds minder.
Ook de kleding werd minder. De laatste winter, in de zogenaamde hongerwinter, was de
situatie zeer slecht. Ik herinner mij nog heel goed, dat mijn zuster en ik op de achterste
slaapkamer sliepen. Als je geen gordijn open liet, dan kon je door de dekens heen de maan
zien schijnen. We kregen dan een paar oude winterjassen over, en een warme strijkbout aan
onze voeten. We kropen dan zo dicht mogelijk bij elkaar, allebei de voeten aan de strijkbout.
Zo hadden we toch nog warmte aan elkaar.
Hoe lang zou de oorlog nog duren? Dat zou in menig huiskamer hebben geklonken.
Ik herinner mij ook nog wel dat de ramen moesten worden verduisterd. Er mocht geen streepje
licht door naar buiten schijnen. Alles moest donker zijn. Er waren speciale rolgordijnen van
zwart papier. Ik begreep later dat die verduistering verband hield met het steeds sterker
wordende verzet. En ook om de geallieerde vliegtuigen geen kans te geven. Kun jij je dat
voorstellen dat steden zoals Enschede en Hengelo helemaal donker waren s’ nachts.
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De Duitsers hadden ook het elektriciteit afgesneden. Alleen op de hoofdleiding zat nog stroom.
Daar tapten de Duitsers zelf de stroom af voor de gebouwen die zij zelf in gebruik hadden.
Nu had je in die tijd nog van die houten lantaarnpalen met de leidingen bovengronds. Dus
zo’n meter of zeven a acht meter hoog. Deze draden liepen van vanaf de palen naar elk huis
of blok woningen om deze van stroom te voorzien. Nu, van deze leidingen was de
stroomvoorziening dus onderbroken.
Op een keer, het was op een vroege maandagmorgen, besloot vader in zijn eentje de stroom te
gaan aftakken. Hij kende daarvoor een handig foefje. Hij gebruikte daar voor een lange stok
met twee gaffeltjes er aan. Daarop legde hij een koperdraadje, stak dat tussen de draden door,
draaide het een kwartslag om, en liet het weer zakken tot het op de hoofddraad en de draad
die naar de huizen liep. Wat er toen gebeurde was best komisch. Overal in de buurt vlogen de
lampen aan. En aangezien er bij heel wat mensen de gordijnen open waren, moest vader ze
allemaal uit bed kloppen om te zeggen dat ze de lampen uit moesten doen.
Ik herinner mij ook nog dat vader een keer met een paar mannen uit de buurt hebben
geprobeerd om de stroom af te takken. Ze hadden een ladder tegen een lantaarn geplaatst.
Op het moment dat iemand boven op de ladder stond kwam er een vooraanstaand N.S.B
aangefietst. Nog nooit heb ik iemand zo snel van de ladder af zien komen. Snel werd de ladder
over het schoolhek gegooid. De N.S.B’er had, hoewel hij nog zo’n 200 meter van de plek
verwijderd was, het hele gebeuren wel gezien, doch hij deed niets. Wel keek hij erg streng en
mompelde zoiets van: ‘Geen gekke dingen doen.’
Wat jeukten de knuisten van de mannen om hem eens een goed pak slaag te geven.
Een zoon van deze N.S.B’ er zat bij mij op de school. Ik heb hem er nooit mee geplaagd. Het
was ook wel een aardige jongen. Herman Kottenschel was, meen ik , zijn naam. Hij werd ook
wel geaccepteerd. Ineens was hij van school af. Ik denk door verhuizing. Mogelijk was het
gezin niet meer veilig. Het ondergronds verzet werd immers steeds sterker. De jongen heb ik
nooit meer gezien.
Het aftakken van de stroom was niet zonder levensgevaar. Als je daarvoor werd gepakt dan
kon je daarvoor worden opgepakt. En in het ergste geval kreeg je de kogel.
Omdat er weinig pootgoed had ging vader over tot het telen van tabaksplanten. Amertsfoortse
heten ze geloof ik. Als de bladeren groot waren werden ze op de zolder gehangen om te drogen.
Daarna werden ze gesaust en gesneden. Vervolgens werden ze in de oven van het fornuis
gelegd. Het scheen wel goede tabak te zijn, want vader werd vaak bij de poort van de fabriek
opgewacht door zijn collega’s. Ze vroegen dan of hij nog tabak bij zich had.
‘s Avonds na acht uur mocht je niet meer op straat zijn. Nu waren wij bij ons in de straat
gewend dat, als het mooi weer was, iedereen voor z’n huis zat. We stoorden ons over het
algemeen niet aan die tijd. Maar toch hebben de Duitsers wel eens gedreigd te zullen schieten.
Op een keer, het was al over achten, klonk er opeens een harde knal. De hele buurt vluchtte
hals over kop naar binnen. Wat was er gebeurd? Jan Noordhuis schuin tegenover ons had
tussen de woningen in een grote papieren zak opgeblazen en laten knallen. Het geluid werd
versterkt door de weerkaatsing van de twee muren. Zelf stond hij met zijn vrouw en dochtertje
Marie breeduit te lachen. Van hem konden we het wel hebben want Jan Noordhuis was een
forse maar zeer sympathieke man. We hebben er later wel om gelachen.
Er vlogen ook wel eens vliegtuigen over die strookjes zilverpapier uitstrooiden. Dat was wel
een mooi gezicht als de zon scheen. Dan glinsterde dat mooi in het zonlicht. De bedoeling was
om de radar te verstoren van de tegenpartij. Maar wij vonden het mooi speelgoed.
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Bij ons in de straat waren ter hoogte van de gereformeerde kerk in een weiland Duitse soldaten
gelegerd. Men had daar grote tenten opgezet. Natuurlijk waren wij daar als Nederlandse
jongens vaak bij. Och, er waren ook wel aardige Duitsers bij. Een Duitser herinner ik mij nog
heel goed. Het was een koddig klein nogal dik mannetje. Hij reed vaak op een motor. Ik denk
dat hij ordonnans was of zoiets. Wij moesten vaak om hem lachen want hij deed altijd heel
lollig. Wij noemden hem Siepeloogje (uienoogje) omdat zijn ogen altijd traanden.
Toch werd het wel tijd dat de bevrijding kwam want het eten werd er niet beter op. De bouillon
die wij bij de slager haalden was ook niet om over naar huis te schrijven. We konden met
gemak de bodem van de pan zien.
Ook het eten van de gaarkeuken werd steeds slechter. Het was maar goed dat Cobie en ik een
paar keer bij de boer konden eten.
De bombardementen op Duitsland door de geallieerden werden steeds heviger. Ik was toen
circa 8 jaar. Ik heb vaak met vader in de tuin staan kijken naar de luchtgevechten. We stonden
dan bij onze schuur. De lucht richting het Roergebied was dan helemaal verlicht. Ook de
andere plaatsen in Duitsland zijn hevig gebombardeerd.
De rollen waren nu omgekeerd. Een aantal jaren na de oorlog heb ik enkele van die
gebombardeerde plaatsen gezien. Hele straten of woonwijken lagen in puin. Ik denk aan de
plaatsen Essen, Munster, Rheine en Ahaus.
Terug naar de oorlog. Ook op het land waren de legers in opmars. Vader en moeder stonden
s ‘avonds vaak over de landkaart gebogen. Ze zeiden vaak tegen elkaar: ‘nou zitten ze daar of
daar.’ Ze voelden het aan, de bevrijding is in aantocht. Met reikhalzend verlangen zagen we er
naar uit.
De Duitsers hadden een groot kanon op de hoek van de Schoolstraat-Schipholtstraat gezet.
Het stond met de loop de Schipholtstraat in, richting het Aamsveen. Dat trok nogal wat
bekijks. Vader en ik zijn er ook naar toe gegaan. We hebben er vlak bij gestaan. Een kennis
van ons die ook met ons was mee gegaan durfde niet verder. Hij bleef op zo’n 200 meter
afstand van het kanon staan. ‘Ie weet het maar nooit Hannes, zei hij. Straks skeet ze oons
nog neer. Ik gao nie wieder.’ Hij deed het bijna in z’ n broek.
Het bleek later dat de Duitsers op nog meer invalswegen van Glanerbrug kanonnen hadden
geplaatst.
In de buurt werd er druk over gepraat wat te doen. Veel mensen uit het dorp zagen we al
vertrekken met kinderwagens, handkarren en dergelijke. Maar waar moest je naar toe. De
oorlog loerde op dat moment overal. Overal in de buurt werd er over gepraat om wat te doen.
Was het thuisblijven en afwachten, of vluchten? Maar waar dan naar toe?
Vader en moeder hebben de kelder van ons huis maar in gereedheid gebracht.
‘Best kans’, zei moeder, ‘dat we op het laatst van de oorlog nog worden dood geschoten.’
Ondanks de slechte voedselvoorziening had ze toch nog kans gezien een schamel voorraadje
aan te leggen. ‘Dat is voor dat het nog erger wordt’, zei ze. ‘Als we een paar dagen in de kelder
moeten verblijven dan hebben we in elk geval nog wat.’
De bombardementen op Duitsland namen in alle hevigheid toe. Vooral ’s avonds en ‘s nachts.
Het was net of de hele wereld dreunde. Het was een oorverdovend dreunend, scheurend en
krakend lawaai. De ene aanvalsgolf volgde op de andere. We voelden het, de Duitsers werden
op alle fronten terg gedrongen.
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De kanonnen op de invalswegen waren verdwenen. Er ging een zucht van verlichting door de
straat.
Maar wat moet er in die afgelopen dagen een ondragelijke spanning zijn geweest bij onze
ouders.
Toch kwam de bevrijding nog vrij snel.
We zagen op de eerste Paasdag 1945 veel Duitsers lopen, met een witte doek om hun hals.
Moeder moest op een gegeven moment al haar woede kwijt op een paar Duitse soldaten. ‘He,
lelijke mof, nou kun je wel lopen he? Nou begin je hem te knijpen zeker.’
Een van de Duitse soldaten draaide zich geïrriteerd om, en ging met z’n hand naar zijn geweer.
Zijn schouders hingen vol met rijen kogels.
Vader trok moeder snel naar binnen. ‘Hoe kun je dat nou zeggen? Die man kan ons nog net
even neerknallen’, zei vader.
De soldaat leek veel op diegene die bij ons achter het huis kwam toen vader was opgepakt.
Misschien was hij het wel. Gelukkig deed hij niets. Toch zie ik het nu als Gods bewarende
hand. Niet alleen van dat moment, maar de gehele vijf oorlogsjaren.
De aftocht van het Duitse leger was chaotisch. Grote groepen warend lopend.
Allemaal met een witte doek om. Honderden zagen wij voorbij trekken op gestolen fietsen, zelfs
kinderfietsjes. Alles wat maar rijden kon pikten ze mee. Ook de militaire auto’s waren
afgeladen vol. Veel soldaten waren dronken.
‘En zie, wie hebben we daar? Dat lijkt Siepeloogje (uienoogje) wel. Hij rijdt op zijn motor al
slingerend over de straat. Hij is dronken. Hij houdt een fles jenever aan zijn mond. De laatste
slok verdwijnt in zijn keelgat. Met een ruw gebaar gooit hij de fles op de straatstenen aan
splinters. Uit zijn binnenzak haalde hij een tweede fles tevoorschijn’.
Na deze chaotische vlucht van het Duitse leger volgde een dag van stilte. Maar we wisten het
allemaal, de bevrijding komt er aan. We zitten dan in een tijdsperiode tussen bezetting en
bevrijding in. Het is een stukje niemandsland in de tijd.
Onze buurman, Willem Hovestad, haalde op dat moment zijn trompet van de zolder en speelde
achter het huis het Wilhelmus. Heel mooi.
‘De bevrijders komen! Ze komen eraan!’ Het is Bets ter Heide die snel kwam aan fietsen uit
het Aamsveen. De hele straat kwam in rep en roer. Even later zagen we ze aan komen van alle
kanten. Langs de Duitse kant van de grens. Over de Aamsveenweg naar de Schipholtstraat,
over de Keppelerdijk, over de Rijksweg. Allemaal richting de grens. Het was één grote stroom
tanks, pantservoertuigen, met daar achter vrachtwagens en bussen vol militairen. Het was
allemaal zeer ordelijk.
Het was een prachtig mooi gezicht. Ik heb als jongen heel wat handen van onze bevrijders
geschud. De soldaten deelden ook veel uit, o.a. sigaretten en snoep. Ik heb heel wat sigaretten
opgeraapt voor mijn vader.
Van alle kanten rukten de geallieerden op, ook door Duitsland richting Gronau. Als we achter
ons huis stonden konden we het zien.
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Wat een vreugde, wat een blijdschap. Overal dansende mensen. Ook gelukkig dankbare
mensen. Velen zullen ook de Here God hebben gedankt dat de macht van de bezetter was
gebroken.
Het moet voor de bevrijders zelf ook een hele belevenis zijn geweest.
In de tuin van de bibliotheek in Glanerbrug zetelde vlak na de bevrijding de B.S. Bij dat
gebouw werd een pop verbrand, voorstellend Hitler aan het kruis. Het was net of men op die
manier, zowel innerlijk als uiterlijk, wilde afrekenen met deze tiran. Wat een zee van ellende
hebben de hersenschimmen van deze man en zijn trawanten veroorzaakt.
De nacht na de bevrijding hoorde ik nog het geroffel van de mitrailleurs en het gedonder van
de bombardementen. Het Duitse volk kreeg de rekening thuis.
Ik heb het in mijn verhaal al gehad over de Nederlandse mannen die gevangen waren genomen
door de Duitsers. En dat de Duitsers er achter reden met het geweer in aanslag. Nu zag ik
hetzelfde, maar dan andersom. Duitse militairen waren gevangen genomen door de
geallieerden. De Duitsers in looppas, de geallieerden er in een auto met het geweer in aanslag
erachter. We hebben als jongens er naar staan lachen.
Na de bevrijding hebben we nog inkwartiering gehad van geallieerde militairen. De
inkwartiering gebeurde op vrijwillige basis. Bij ons kwamen er twee. De een was een korporaal.
Hij heette George (Sjors). Hij reed op een motor. Ik denk dat het een ordonnans was. Hij kon
ook een beetje Nederlands spreken. De ander heette Billy en was gewoon soldaat. Billy was
nog maar negentien jaar. Moeder zei wel eens: ‘Je kunt wel zien dat het nog een jongen is.’
Als ze moesten worden gewekt dan was Sjors altijd gelijk wakker, maar Billy mompelde altijd
wat in z’ n slaap. Moeder aaide hem dan altijd even over z’ n bol.
Het bleek al gauw dat het bij ons de zoete inval te zijn, want ons huis zat altijd vol met
militairen. Het was dan allemaal Engels wat de klok sloeg. Mijn ouders konden helemaal geen
Engels. Maar gelukkig was er dan Sjors.
En vader rookte zijn eerste goeie sigaret en ……. werd er duizelig van.
Moeder moest demonstreren hoe ze een kaars maakte. Wat hebben ze gelachen. Maar al gauw
kwam er één met een grote doos echte witte kaarsen aandragen. Het kaarsen maken was
verleden tijd.
De militairen wilden ook wel eens naar de radio luisteren. Maar wij hadden er geen een. Geen
nood. Zij zorgden zelf wel voor een radio die vanuit een auto werd gevoed door een accu. Verder
stopten ze ons van alles toe.
Ik herinner mij nog heel goed toen Sjors en Billy voor het eerst bij ons waren, dat Cobie dacht
dat het ome Dirk Bunskoek uit Limburg het was. Het was vrijwel dezelfde stem. Zonder verder
te kijken vloog ze de kamer binnen, Sjors om de hals. Er ontstond natuurlijk wel een geweldig
gelach.
Na enige tijd vertrokken de militairen weer. Ze hebben bij ons een afscheidsfeest gehouden.
Het werd een afscheidsfeest met koffie, wittebrood en uitgebakken spek. Ik mocht van moeder
niet meer dan twee sneetjes brood met spekvet. Moeder zei: ‘Anders wordt je ziek.’ Zelf heeft
ze één stukje spek gehad. Daar is ze drie dagen ziek van geweest.
We hebben later wel eens gehoord dat Sjors mogelijk was gesneuveld. Billy’ s moeder heeft
ons eens geschreven dat Billy erg stil was. Hij wilde er schijnbaar niet over praten.
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Daar na hebben er nog een tijdlang militairen in de school gezeten bij ons in de buurt. We
gingen wel eens aan de achterkant van de school schooieren om wat eten. Want daar stond
een grote tent. Dat was de keuken. Vanuit het weiland van boer Overink stonden wij er vlak
bij. We hadden aan een conservenblikje een ijzeren hengseltje gemaakt. Soms kregen wij wel
eens wat soep of wat groente met aardappels. We waren ook wel eens te opdringerig. Dan
werden we weg gejaagd.
Op een keer waren we met een stel kinderen aan het spelen vlak bij het schoolplein aan de
voorkant, toen een militair iets naar ons toe gooide wat vlak bij het ijzeren hek terecht kwam.
‘Voor papa en mama,’ zei hij. Het bleken twee mooie groene sjaals te zijn. Moeder heeft ze
uitgehaald, en er kousen voor ons voor gebreid.
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Uit de canons
"Now geleuw'k dat het mis is", zei Hendrik Wolthuis midden in de nacht van 25 op 26 juni
1942, toen er een Engelse bommenwerper brandend neerstortte nabij de boerderij in de marke
Dulder waar hij als knecht werkzaam was. Door een raam wist hij met zijn twee medebewoners
te ontsnappen. Een ogenblik later vernielden ontploffende bommen de boerderij en
bijgebouwen volledig. De hele vliegtuigbemanning vond hierbij de dood. Buurman Jans
Hofstede kon, nadat hij voor zich een enorme vuurzee zag, alleen maar uitbrengen: "Loat wie
bidden, zee bint allemoal dood". Op 28 juni werden de stoffelijk resten begraven in vijf
anonieme graven op de katholieke begraafplaats in Weerselo. Op de stenen kwam de tekst:
"An airman of the 1939-1945 war. Royal Air Force 26 juni 1942". Met onder deze tekst de
woorden "Known unto God".
De Tweede Wereldoorlog heeft diepe sporen achtergelaten in onze samenleving. Bij allen,
vooral die dit bewust hebben meegemaakt, staan de herinneringen nog altijd duidelijk op het
netvlies. Omdat Twente ligt aan de grens met Duitsland was het op 10 mei 1940 direct aan
de beurt toen de Duitse troepen ons land binnenvielen. Via Oldenzaal en ook gedeeltelijk over
Weerselo's grondgebied trokken hordes militairen en materieel in de vroege morgen over spoor
en weg richting het westen. De opmars was niet te stuiten en Nederland capituleerde na enkele
dagen. Twente was bezet tot de eerste dagen van april 1945. In die 5 tussenliggende jaren
hebben de toenmalige inwoners van de gemeente Weerselo deze trieste oorlog als een
dieptepunt in hun leven ervaren. Wat te denken van de familie Vos uit Rossum, die man en
vader Jan Vos, nadat hij was verraden, nooit weer terugzag.
Het platteland bood, door de geïsoleerde ligging van de boerderijen, veelvuldig onderdak aan
mensen die moesten onderduiken. Verschillende inwoners hebben hier, met gevaar voor eigen
leven, heldendaden verricht. Na 1943 hield de bezetter razzia's voor verplichte tewerkstelling
in Duitsland. Het hebben van een Ausweis was belangrijk en altijd moest iedereen alert zijn
op verraders in eigen omgeving. Bovendien lag het vliegveld Twente voor een deel in de
gemeente; dit bracht de nodige verhuizingen en spanningen met zich mee. Zelf legden de
Duitsers, om de vijand te misleiden, een schijnvliegveld aan nabij Saasveld. Een bunker staat
er nog als tastbaar bewijs. Voedselnood heeft de bevolking in de gemeente nauwelijks gekend.
Er was voldoende beschikbaar op het platteland.
Tussen de 1ste en de 10de april van 1945 verdreven Engelse en Canadese legereenheden de
Duitsers uit deze streek. Op Tweede Paasdag, 2 april, zagen veel inwoners van de gemeente
hoe de Duitsers over de Denekamperstraat verslagen terugkeerden naar hun vaderland. Na
een ingetogen feest konden ze daarna beginnen aan de wederopbouw.
Op 10 mei 1940 brak in Nederland de Tweede Wereldoorlog uit. Duitse soldaten trokken
Overijssel binnen. De Nederlandse soldaten hadden de opdracht gekregen om de Duitsers te
vertragen. Daarom vernielden ze de belangrijke bruggen over de IJssel bij Deventer, Zwolle en
Kampen. Op 15 mei hadden de Duitsers heel Nederland bezet.
In het begin gedroegen de Duitsers zich nog netjes. Het leven leek door te gaan als altijd. Maar
al snel bleek dat niet waar te zijn. De Duitsers gaven het bevel dat 's nachts en 's avonds alles
donker moest zijn. Tussen 12 uur 's nachts en 4 uur 's morgens mocht niemand zonder geldige
reden naar buiten. Het dagelijks leven werd steeds moeilijker. Sommige producten zoals koffie,
thee, suiker en zeep waren nauwelijks meer te krijgen. Voedsel werd steeds schaarser. De
Nederlandse mannen werden gedwongen om werk voor de Duitsers te verrichten, zoals het
bouwen van bunkers.
Steeds meer mensen kwamen tegen de Duitsers in verzet. Dat was heel gevaarlijk. Zo sneed
een groep mensen in 1941 een aantal belangrijke telefoonkabels door. Als straf pakten de
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Duitsers eenenzeventig mannen op, waaronder achtenzestig Joden. Zij werden naar
concentratiekamp Mauthausen gestuurd. Na enkele maanden waren alle mannen overleden.
In Enschede was een grote Joodse gemeenschap. Er waren veel Joodse winkels en
verenigingen. Aan de Prinsestraat stond een prachtige synagoge. De Duitsers wilden alle
Joden vernietigen. Daardoor merkten de Joden al snel de gevolgen van de bezetting. Ze
verloren hun werk en spaargeld. In winkels, bioscopen, parken en cafés hingen bordjes met
de tekst: "Verboden voor Joden". Ook moesten ze een gele ster op hun jas dragen, waar het
woord "Jood" op stond. Vanaf 1941 voerden de Duitsers de Overijsselse Joden naar
concentratiekampen af. Na berichten uit Mauthausen wisten veel Joden in Enschede wat ze
te wachten stond. Velen van hun probeerden onder te duiken. Na de oorlog bleek dat
vijfhonderdtweeenzestig Enschedese Joden de verschrikkingen van de oorlog niet hadden
overleefd.
Tijdens de oorlog is Enschede vaak gebombardeerd. Veel piloten uit Engelang wisten in het
grensgebied niet precies of ze nu boven bezet Nederland of vijandig Duitsland vlogen. Op 22
februari 1944 lieten de piloten per ongeluk 40.000 brandbommen op de binnenstad en de wijken
Veldkamp en Pathmos vallen. Veertig mensen kwamen om en meer dan 100 mensen raakten
gewond.
Aan het begin van de lente in 1945 naderden Engelse en Canadese soldaten Overijssel. Na
felle gevechten met de Duitsers werd Haaksbergen op 1 april als eerste plaats in Overijssel
bevrijd. Diezelfde dag volgde Enschede. De oorlog was eindelijk voorbij.
Op 10 mei 1940 brak in Nederland de Tweede Wereldoorlog uit. Duitse soldaten trokken
Overijssel binnen. De Nederlandse soldaten hadden de opdracht gekregen om de Duitsers te
vertragen. Daarom vernielden ze de belangrijke bruggen over de IJssel bij Deventer, Zwolle en
Kampen. Op 14 mei hadden de Duitsers heel Nederland bezet.
In het begin gedroegen de Duitsers zich nog netjes. Het leven leek door te gaan. Maar al snel
bleek dat niet waar te zijn. De Duitsers gaven het bevel dat 's nachts en 's avonds alles donker
moest zijn. Tussen 12 uur 's nachts en 4 uur 's morgens mocht niemand zonder geldige reden
naar buiten. Het dagelijks leven werd steeds moeilijker. Sommige producten zoals koffie, thee,
suiker en zeep waren nauwelijks meer te krijgen. Voedsel werd steeds schaarser. De
Nederlandse mannen werden gedwongen om werk voor de Duitsers te verrichten, zoals het
bouwen van bunkers.
Op 24 maart 1945 werd Goor getroffen door een ramp. Amerikaanse bommenwerpers gooiden
tachtig bommen op het centrum van Goor. Hierbij kwamen zeventig mensen om het leven. De
Amerikanen wilden eigenlijk Duits afweergeschut bombarderen, maar moesten door
laaghangende mist terugkeren. Op de terugweg vlogen ze over Goor. De Amerikanen wisten
dat Goor een belangrijke plek voor de Duitsers was. Het lag vlakbij het Twentekanaal en er
lagen veel wapens opgeslagen. Daarom besloten de Amerikanen hun bommen op de stad te
laten vallen. Alle huizen in de Grotestraat tussen Wijnkamp en de Spoorstraat werden
verwoest. Rondom de Schoolstraat werden ook veel huizen verwoest.
Aan het begin van de lente in 1945 naderden Engelse en Canadese soldaten Overijssel. Na
felle gevechten met de Duitsers werd Haaksbergen op 1 april als eerste plaats in Overijssel
bevrijd. Diezelfde dag werd ook Diepenheim bevrijd. Op 4 april volgde Delden en op 8 april
Goor en Markelo. De oorlog was eindelijk voorbij.
Op woensdag 25 oktober 1944 sloten Duitse soldaten Oldenzaal af. Niemand kon meer in of
uit de stad. Alle mannen tussen de 17 en 55 jaar moesten zich melden op het Heuveltje aan
de Haerstraat. Ze werden door de Duitsers gedwongen om verdedigingswerken langs de grens
te graven. Enkele mannen wisten onderweg te ontsnappen…
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Op 10 mei 1940 brak in Nederland de Tweede Wereldoorlog uit. Duitse soldaten trokken
Overijssel binnen. De Nederlandse soldaten hadden de opdracht gekregen om de Duitsers te
vertragen. Daarom vernielden ze de belangrijke bruggen over de IJssel bij Deventer, Zwolle en
Kampen. Op 14 mei hadden de Duitsers heel Nederland bezet. In het begin gedroegen de
Duitsers zich nog netjes. Het leven leek door te gaan. Maar al snel bleek dat niet waar te
zijn.
De Duitsers gaven het bevel dat 's nachts en 's avonds alles donker moest zijn. Tussen 12 uur
's nachts en 4 uur 's morgens mocht niemand zonder geldige reden naar buiten. Het dagelijks
leven werd steeds moeilijker. Sommige producten zoals koffie, thee, suiker en zeep waren
nauwelijks meer te krijgen. Voedsel werd steeds schaarser. De Nederlandse mannen werden
gedwongen om werk voor de Duitsers te verrichten, zoals het bouwen van bunkers.
Steeds meer mensen kwamen tegen de Duitsers in verzet. Dat was heel gevaarlijk. Veel
mensen die bij het verzet hebben gezeten, hebben de oorlog niet overleefd. Maar er waren ook
mensen die de kant van de Duitsers kozen.
De Duitsers wilden alle joden vernietigen. Daardoor merkten de joden al snel de gevolgen van
de bezetting. Ze verloren hun werk en spaargeld. In winkels, bioscopen, parken en cafés
hingen bordjes met de tekst: "Verboden voor Joden". Ook moesten ze een gele ster op hun jas
dragen, waar het woord "Jood" op stond. Vanaf oktober 1942 voerden de Duitsers de
Oldenzaalse joden naar concentratiekampen af. Na de bevrijding bleek dat niemand van hen
de oorlog overleefd had. Dertien joodse inwoners overleefden de oorlog door onder te duiken.
Aan het begin van de lente in 1945 naderden Engelse en Canadese soldaten Overijssel. Na
felle gevechten met de Duitsers werd Haaksbergen op 1 april als eerste plaats in Overijssel
bevrijd. Op 2 april volgde Oldenzaal. De oorlog was eindelijk voorbij.
In de nacht van 25 op 26 maart 1945 stortte een Duitse V1-raket op de Huttenwal neer. Met
een ontzettende dreun kwam de bom neer en zette alles in brand. Alsof dat nog niet genoeg
was, kwam een Engels vliegtuig op het vuur af en liet nog een bom vallen. Die nacht kwamen
er drieentwintig Rijssenaren om het leven.
Op 10 mei 1940 brak in Nederland de Tweede Wereldoorlog uit. Duitse soldaten trokken
Overijssel binnen. De Nederlandse soldaten hadden de opdracht gekregen om de Duitsers te
vertragen. Daarom vernielden ze de belangrijke bruggen over de IJssel bij Deventer, Zwolle en
Kampen. Op 14 mei hadden de Duitsers heel Nederland bezet.
In het begin gedroegen de Duitsers zich nog netjes. Het leven leek door te gaan. Maar al snel
bleek dat niet waar te zijn. De Duitsers gaven het bevel dat 's nachts en 's avonds alles donker
moest zijn. Tussen 12 uur 's nachts en 4 uur 's morgens mocht niemand zonder geldige reden
naar buiten. Het dagelijks leven werd steeds moeilijker. Sommige producten zoals koffie, thee,
suiker en zeep waren nauwelijks meer te krijgen. Voedsel werd steeds schaarser. De
Nederlandse mannen werden gedwongen om werk voor de Duitsers te verrichten, zoals het
bouwen van bunkers.
Door de hele geschiedenis heen, gaven de mensen de joden de schuld van allerlei rampen. Zij
waren bang dat de joden hen kwaad wilden doen. In 1349 bijvoorbeeld brak in Overijssel de
pest uit. De pest was een hele besmettelijke en dodelijke ziekte. De christenen dachten dat de
joden de waterputten hadden vergiftigd. Als wraak werden veel Joden gedood.
In de zeventiende eeuw werden de joden nog steeds buitengesloten. Ze mochten niet zomaar
een beroep kiezen. Toch kwamen er steeds meer Joodse gemeenschappen in Overijsel. Zo ook
in Den Ham. Op 1 januari 1860, woonden er 36 joden in het dorp. De joden in Den Ham
werkten als slager, schilder of koopman. Ze mochten geen boerenbedrijf beginnen. Toen de
Tweede Wereldoorlog uitbrak, woonde er nog een kleine joodse gemeenschap in Den Ham.
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Eén gezin, de familie Schlosser, wist niet op tijd onder te duiken. Zij zijn in de oorlog door de
Duitsers vermoord.
De Joden in Den Ham hadden een eigen begraafplaats aan de Mageler Es. Deze begraafplaats
werd in 1840 aangelegd. In 1864 werd er een nieuwe begraafplaats aangelegd aan de
Vroomshoopseweg, omdat de oude begraafplaats vol was. Op de nieuwe begraafplaats staan
nog vijf stenen. Op de oude begraafplaats staan geen stenen meer. Deze zijn in de Tweede
Wereldoorlog verdwenen. In 1960 is er een gedenksteen op de oude begraafplaats geplaatst.
Ook in Vriezenveen woonde een kleine Joodse gemeenschap. In 1879 was de gemeente groot
genoeg om een synagoge te laten bouwen. Deze kwam aan de Almeloseweg. In 1923 werd het
gebouw verkocht omdat er steeds minder joden in Vriezenveen woonden. Tegenwoordig wordt
de synagoge als opslagplek gebruikt. Stichting Behoud Synagoge wil het gebouw laten
opknappen, zodat het bewaard wordt voor de toekomst.
Nog voor het voorgenomen tijdstip van 5 voor 4 in de ochtend overschreden de eerste Duitse
troepen op 10 mei 1940 bij Hardenberg de Nederlandse grens. De Duitsers stootten in enkele
uren door naar de IJssel, waarachter het Nederlandse leger zijn eerste verdedigingslinie had
gelegd. Hun hoop om de IJsselbruggen onbeschadigd te veroveren, werd met explosieven
letterlijk de lucht in geblazen. Overijssel viel die dag zonder noemenswaardige tegenstand in
Duitse handen. De inwoners gingen spoedig over tot de orde van de dag. Bestuurders en
ambtenaren, de provincie voorop, werkten net als in de rest van Nederland gewillig met de
Duitse bezetter mee.
Vanaf 1942 nam de ontevredenheid onder de bevolking over de bezetting toe. Vooral de
verplichte tewerkstelling in Duitsland, de Arbeitseinsatz, zette kwaad bloed. De oproep aan
alle voormalige soldaten van het Nederlandse leger zich te melden voor de Arbeitseinsatz was
voor de werknemers van metaalfabriek Stork in Hengelo de aanleiding om in april 1943 het
werk stil te leggen. Dit was het begin van een landelijke staking die door de Duitsers met grof
geweld werd beëindigd. Veel opgeroepen mannen besloten onder te duiken. Duizenden
arbeiders werkten tot de grote razzia van november 1944 in de drooggelegde Noordoostpolder,
die indertijd bij Overijssel hoorde en het Nederlands Onderduikers Paradijs werd genoemd.
Het verzetswerk in Overijssel richtte zich primair op hulpverlening aan dergelijke
onderduikers. Dominee Frits Slomp (1898-1978) alias Frits de Zwerver uit Heemse, zette een
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) op. Hij reisde stad en land af om
plaatselijke LO-afdelingen op te richten. De organisatie verleende ook hulp aan ondergedoken
Joden. Aan het einde van de oorlog kreeg Overijssel bovendien te maken met evacués en
vluchtelingen uit de zwaarbevochten zuidelijke delen van het land en met voedselzoekers uit
het hongerende westen.
Overijssel lag precies op de lijn van de bombardementsvluchten die de geallieerden op Duitse
industriesteden uitvoerden. Menig vliegtuig werd boven de provincie neergehaald. De
geallieerden hadden het ook regelmatig voorzien op strategische locaties op Overijssels
grondgebied, met alle gevolgen van dien. Dat gold vooral voor de spoorbrug bij Deventer, het
station van Hengelo met aanpalende industrie, de Duitse bevoorradingsbasis Goor en het
vliegveld Twente, waarvandaan Duitse jachtvliegtuigen de bommenwerpers bestreden. Tot
overmaat
van
ramp
werden
Enschede,
Haaksbergen
en
Nijverdal
door
vergissingbombardementen van de geallieerden getroffen. In totaal kwamen zo'n 700 inwoners
van Overijssel door de bommenregens om het leven. Eind 1944 kozen de Duitsers Overijssel
uit als lanceringgebied voor hun Vergeldingswapens V-1 en V-2. Deze vliegende bommen
waren in het bijzonder gericht op de aanvoerhaven Antwerpen. De technisch onvolkomen
wapens stortten herhaaldelijk direct in de omgeving neer. Bij een verlate ontploffing van een
V-2 in Luttenberg vonden negentien mensen de dood.
In het voorjaar van 1945 naderden de geallieerde troepen Overijssel. Op 1 april werd
Haaksbergen als eerste plaats in de provincie bevrijd. De Duitsers hadden achter het
Twentekanaal en rondom Deventer een verdedigingslinie opgetrokken. Na hevige gevechten
wisten de overwegend Canadese soldaten de Duitse verdediging te breken. Pas op 10 april
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werd Deventer bevrijd. Daarna vorderde de opmars redelijk voorspoedig. Verwoestingen en
wraakacties van de Duitsers en geallieerd bevrijdingsvuur hadden veel schade en slachtoffers
tot gevolg. Op 20 april werd Hasselt als laatste plaats in Overijssel bevrijd. Op 5 mei volgde
de algemene Duitse capitulatie. Er waren duizenden oorlogsslachtoffers in Overijssel te
betreuren. De Canadese gesneuvelden kregen een laatste rustplaats op de militaire
begraafplaats in Holten.
Begin mei 1940 werd vanaf het dak van hotel Donderwinkel aan de Stationsstraat in
Vroomshoop door leden van de luchtmachtpost de omgeving van de Tonnendijk bespied. Het
gerucht ging dat de Duitsers Nederland zouden binnenvallen. In de vroege morgen van 10 mei
1940 werd die angst bewaarheid. De Tonnendijkbrug werd opgeblazen om de Duitsers de
doorgang te beletten. De meeste ruiten van de dichtbijgelegen gereformeerde kerk aan de
Hoofdstraat en ook van andere panden gingen aan diggelen. Na het bombardement van
Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde Nederland.
Met name vanaf 1943 groeide het verzet, waarbij onder anderen de Vroomshoopse huisarts
dokter Oskam zich niet onbetuigd liet. De dokterswoning aan de Oranjestraat werd een
belangrijk informatiecentrum voor de ondergrondse. Ook de Hammer verzetsgroep,
georganiseerd in de verzetsgroep Twente, was actief op velerlei terreinen. Ze regelde
onderduikadressen, nam deel aan overvallen, onder meer op het plaatselijke
distributiekantoor en verleende hulp bij diverse droppings. Een zekere Jan Willem van de Tuin
wist echter in de Hammer verzetsgroep te infiltreren, met het gevolg dat een aantal
verzetsmensen werd opgepakt. Drie van hen kwamen om in de Duitse concentratiekampen.
Vanaf 1944 werd het illegale verzet actiever. Er vonden sabotageacties plaats, zoals op de
spoorlijn Almelo-Mariënberg. Een aantal verzetsmensen organiseerde zich in de groep
Salland. Deze werd vanuit Hoge Hexel aangestuurd door kapitein Evert Lancker. Onder leiding
van commandant Jan Nieboer werd een verzetsgroep uit Vroomshoop, Mariënberg,
Beerzerveld, Daarlerveen en Daarle actief in Stegeren, nota bene onder de rook van het
beruchte kamp Erika. Er werd samengewerkt om de gedropte wapens, voedsel en ook
geallieerde militairen op de juiste bestemming af te leveren. Frits Haselhoff voerde vóór en
tijdens de Bevrijding de verzetsgroep in Vroomshoop aan.
Een aanzienlijk aantal mensen vond in de omgeving van Den Ham en Vroomshoop een
onderduikadres. De bekendste onderduikster in deze streek was de Utrechtse Lieneke van der
Hoeden. Het joodse meisje verbleef vanaf 1943 bij de familie Kohly in het doktershuis aan de
Dorpsstraat en kreeg in Den Ham de schuilnaam Lieneke Versteegh. Ze ging gewoon naar
school aan de Grotestraat en speelde met de kinderen uit de buurt. Haar vader stuurde haar
regelmatig brieven met tekeningetjes. Deze brieven moesten na lezing vernietigd worden, maar
dokter Kohly verstopte ze in een blikken doosje onder een appelboom in de tuin. Na de oorlog
verhuisde ze naar Israël. In 2009 is haar periode in Den Ham beschreven en uitgegeven in
boekvorm, met de titel: Voortaan heet je Lieneke. Naast het echtpaar Kohly ontving ook
mevrouw Grevink een Israëlische onderscheiding voor hun hulp aan joodse onderduikers.
Op de begraafplaats aan de Molenstraat in Den Ham liggen drie vliegtuigbemanningsleden
begraven. In het linkergraf vond de Australiër Les Knight zijn laatste rustplaats. Hij stortte
met zijn Lancaster in deze omgeving neer. Naast hem liggen begraven de Engelsen Thomas
Mair en Kenneth Blow. Zij crasthen met hun Mosquito in het Linderflier en kwamen beiden
om. Als herinnering aan de crash van de Lancaster-bommenwerper aan de Janmansweg in
Den Ham op 16 september 1943 is bij de crashplaats een monument geplaatst. Een
gedenkplaat op een dikke steen geeft in het kort de nodige informatie. De Lancaster kwam
terug van een missie naar het Dordtmund-Eemskanaal; toen drie van de vier motoren
uitvielen, liet Les Knight zeven bemanningsleden het vliegtuig per parachute verlaten. Zij
overleefden allen de oorlog. Piloot Les Knight kwam bij de crash om in het brandende toestel.
Op de begraafplaats Dennenhof bevindt zich het oorlogsgraf van Tim Hoogland uit
Vroomshoop. Hij sneuvelde tijdens een vredesmissie op 20 september 2007 op twintigjarige
leeftijd in Afghanistan.
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Begin april 1945 waren er hevige gevechten tussen Vroomshoopse verzetsmensen, geholpen
door leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, en de Duitse militairen. Rondom
de Geerdijkbrug, de Tonnendijkbrug en de Puntbrug bij het separatiepunt werd fel strijd
geleverd. Op 5 april lieten de Duitsers eerst de Tonnendijkbrug met een daverende knal in de
lucht vliegen om de opmars van de geallieerden te stuiten. Van de ruiten van de gereformeerde
kerk en ook van andere panden, zoals van middenstander Kottier en van dokter Visscher, was
deze keer helemaal niets meer heel. In dezelfde vroege ochtend van deze vijfde april verloor de
jonge verzetsman Gerrit Jan Kerkdijk uit Daarlerveen dichtbij de Puntbrug door vijandelijk
vuur het leven. Op dezelfde dag werd de negenjarige Herman Zandbergen uit de Nieuwstraat
door een kogel dodelijk getroffen. De dertienjarige Fennigje Hendrika Koes van de Petersweg
trof een dag later hetzelfde droevige lot. Op 5 april werden bij gevechten vijf jonge Duitse
soldaten gedood. De Duitsers dreigden met een wraakactie en gijzelden een groot aantal
bewoners van de Tonnendijk, de Hoofdstraat en de Oranjestraat. De vrouwen en kinderen
werden na enige tijd vrijgelaten. Ongeveer vijftig mannen dreigden te worden gefusilleerd langs
het Zwolse kanaal. Juist op dat moment naderden de bevrijders van de Canadese Manitoba
Dragoons vanuit Daarlerveen en Westerhaar. De gegijzelde mannen werden vrijgelaten en
Vroomshoop werd onder groot gejuich bevrijd. Een aantal NSB-sympathisanten werd door
de Binnenlandse Strijdkrachten bijeengedreven in de Oranjeschool. Gelukkig werd door
toedoen van commandant Haselhoff een bijltjesdag voorkomen. Op 6 april werd ook Den Ham
bevrijd door diezelfde Manitoba Dragoons. Bij gevechten in de richting van Ommen werden op
zondag 8 april de boerderijen van de familie Dekker aan de Daarleseweg en de familie Wetering
aan de Ommerweg in brand geschoten. Op maandag 9 april vond er aan de Slenke nog een
zwaar gevecht plaats waarbij mevrouw W.H. Bartels-Pastink en een Duitse soldaat om het
leven kwamen. Ruim twintig Duitse soldaten werden krijgsgevangen gemaakt. Drie
boerderijen brandden daarbij volledig af: die van de families Bartels, Binnenmars en
Warmink-Schuiterd.
In de Hammer toren is een gedenksteen aangebracht, bewerkt door Titus Leeser, met de tekst:
"Getrouw tot in den dood 1940-1945 voor hen die pal stonden". Op het door Kees Huigen
ontworpen monument bij de dorpstoren van Den Ham staan de dertien namen vermeld van
de personen uit Den Ham die zijn omgekomen door het geweld van de oorlog. Behalve die
personen is een aantal joodse dorpsgenoten opgepakt en weggevoerd. Het waren Levi
Schlosser, Simon Schlosser, Judic Schlosser-van Dam, Michiel Schlosser en Gompert
Schlosser. Ze zijn omgebracht in het Poolse vernietigingskamp Sobibor op 20 maart 1943.
Kort na de Bevrijding werd bij de Tonnendijkbrug een monument onthuld dat herinnert aan
verzet en bevrijding. Deze klok met zuil met het opschrift 1940-1945 werd in april 1998
verplaatst naar het Vredesplein en onthuld. Op hetzelfde Vredesplein was in april 1990 een
door de Hammer kunstenaar Kees Huigen ontworpen monument van vrede, vrijheid en recht
onthuld. Dit monument kwam er door een inzamelingsactie onder de lokale bevolking en het
bedrijfsleven. Vanaf 1988 is er op het Vredesplein een georganiseerde herdenking van de
gevallenen van het 4 mei comité Vroomshoop. In 1995 werd bij de Puntbrug ter gelegenheid
van zestig jaar bevrijding een plaquette onthuld. Sinds 2009 zijn de namen van de elf
Vroomshoopse gevallenen, ook uit recente tijden, vereeuwigd op een glazen
herdenkingsplaquette.
Vlak vóór de Bevrijding, op 22 maart 1945, beleefde Nijverdal de zwartste dag uit haar
geschiedenis. Het was een zonnige voorjaarsdag. Veel Nijverdallers waren een eindje aan het
wandelen, boodschappen doen of op weg naar familie of vrienden. Toen er Amerikaanse
vliegtuigen in de lucht verschenen, keken ze daar niet meteen raar van op. De spoorlijnen
Almelo-Zwolle en Almelo-Mariënberg waren al vaker doelwit geweest van de bommenwerpers.
Met de bombardementen trachtten de geallieerden de aan- en afvoerroutes van de Duitsers te
blokkeren. Ook het Ruhrgebied werd vaak bestookt door de geallieerde bommenwerpers. Maar
deze vliegtuigen hadden hun doel in Duitsland niet bereikt en kregen de opdracht een
gelegenheidsbombardement op een kruispunt van wegen en/of spoorlijnen uit te voeren. Ze
kozen voor Nijverdal.
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De gevolgen waren afschuwelijk: er vielen drieenzeventig doden en vele gewonden. Veel
mensen raakten gehandicapt of verminkt voor het leven. De doden werden naar de openbare
lagere school gebracht. Daar probeerde men hen te identificeren. De NSB-burgermeester wilde
alle doden in een massagraf begraven, maar de heren Boontje, commandant
Luchtbeschermingsdienst, en Visscher van de Geneeskundige Dienst wisten dit te voorkomen.
Om het half uur vond in de navolgende dagen een begrafenis plaats.
De materiële schade van het bombardement was enorm. Er werden zevenendertig woningen,
tweeentwintig winkelpanden en een school met hoofdonderwijzerswoning verwoest. Veel
mensen waren alles kwijtgeraakt. De meesten kregen onderdak bij familie of bekenden. In
sommige boerderijen zat men met ruim twintig tot dertig mensen opgepropt. Zo werd er in een
boerderij het varkenshok als slaapkamer gebruikt. Mensen die geen onderdak konden vinden,
werden ondergebracht in Rijkskamp Twilhaar. De panden die nog gedeeltelijk overeind
stonden en waar nog inboedel aanwezig was, werden bewaakt tegen plunderaars. Dat was
geen overbodige maatregel: sommige doden waren zelfs van hun kostbaarheden beroofd.
Meerdere plaatsen in Overijssel zijn tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog getroffen
door Amerikaanse bombardementen. Deze op Nijverdal was bijzonder zwaar: zo kort voor de
Bevrijding met zoveel doden en gewonden en enorme materiële schade. Bovendien was er bij
de aanval geen enkel doel geraakt. Het zal niet de bedoeling van de geallieerden zijn geweest
om in Nijverdal burgerslachtoffers te maken, maar een hoge prioriteit om burgers te sparen
was er ook niet.
De ingrijpende gebeurtenis laat tot op heden in Nijverdal diepe emotionele sporen na. Bij de
gedenksteen in de binnentuin van het Huis voor Cultuur en Bestuur wordt jaarlijks een korte
plechtigheid gehouden, waarbij de Stichting Evenementen Nijverdal en de nabestaanden
bloemen leggen. Hier worden niet alleen de slachtoffers van dit bombardement herdacht maar
de slachtoffers van alle bombardementen in onze gemeente.
De oorlog heeft Borne beslist niet onberoerd gelaten. Binnen enkele uren na het begin van de
oorlog op 10 mei 1940 waren de Duitsers al in het dorp en pas laat in de avond van 4 april
1945 hadden soldaten van het Engelse Dorset Regiment het dorp van de Duitsers bevrijd. In
die tussentijd kende Borne ontberingen, oorlogshandelingen, bombardementen, Duitse
terreurdaden, verzet, en jodenvervolging.
De ontberingen bestonden voornamelijk uit gebrek aan voedsel, kleding en energie.
Bonkaarten voor de bevolking moest de ellende enigszins eerlijk verdelen. Borne is drie keer
gebombardeerd, waarbij gelukkig relatief weinig doden en gewonden vielen, maar wel erg veel
materiële schade werd toegebracht. Zes geallieerde en Duitse vliegtuigen zijn hier neergestort;
zowel militaire als burgerslachtoffers waren te betreuren. Een Amerikaanse bommenwerper
maakte een noodlanding, gelukkig vielen er toen geen slachtoffers. Bij café Platenkamp aan
de Bornerbroeksestraat werd een V1 lanceerinstallatie opgesteld, andere stonden in het
Nijreesbos bij Almelo. Bedrijfszeker was de lanceerinrichting niet, zeker vijf vielen in de naaste
omgeving neer en verwoestten boerderijen.
Verzet was er ook: tientallen personen hielden zich ermee bezig. Zij verzorgden onderduikers,
verborgen gedropte wapens, boden hulp aan geallieerde piloten, pleegde sabotageacties en
gaven militaire inlichtingen door. Een aantal verzetshelden is gedood. Voor zover bekend zijn
61 mensen, onder wie acht bemanningsleden van geallieerde vliegtuigen, uit Borne om het
leven gekomen. Niet inbegrepen zijn gesneuvelde Duitse soldaten. Eén verzetsgroep wordt
nader beschreven.
Het verzet tegen de Duitsers concentreerde zich in de zomer van 1944 in rusthuis de
Lidwinahoeve aan de Lidwinaweg te Zenderen. Men steunde onderduikers en vormde een
knokploeg om aan distributiebescheiden en persoonsbewijzen te komen. Vanaf 1943 voerden
Twentse knokploegen vele overvallen succesvol uit. In 1944 verschool de Twentse groep onder
leiding van Cor Hilbrink zich in de Lidwinahoeve. Door verraad van de verloofde van kaptein
A.F. Lancker, die tegen zijn zin een ondergeschikte was bij de knokploeg, vielen Duitsers op
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23 september 1944 de Lidwinahoeve binnen. De groep was juist bezig de hoeve te ontruimen.
Cor zelf was net met zijn vrouw op weg naar Zenderen en hij moest machteloos toekijken hoe
zijn vader Sietse, zijn broer Coen, medeleden als Daan Hillenaar, Dick Ruiter, Michiel Ploeger,
Koos Michel, de koeriersters Jo Krabbenbos en Mini ter Horst aangevallen werden. Sommigen
konden nog even vluchten, maar werden al snel opgepakt en doodgeschoten. De dames
konden aannemelijk maken dat zij "toevallig" op bezoek waren. Zij ontkwamen aan de
slachtpartij. De verkoolde resten van drie slachtoffers werden na de oorlog herbegraven. Een
gedenkteken aan de Lidwinaweg herinnert aan de gebeurtenis.
De Joodse gemeenschap heeft het meeste geleden onder de Duitse bezetting. Al in januari
1941 kregen zij het bevel van de burgemeester om zich te laten registreren, een J in het
paspoort te laten stempelen en een gele ster op de kleding te dragen. De lijst telde toen 117
personen. Uiteindelijk zijn honderddrieendertig mensen vanuit Borne weggevoerd; de meesten
zijn in Auschwitz (59) en in Sobibor (51) omgebracht. Aan hen herinneren de "Stolpersteinen"
die voor hun voormalige woonplaatsen zijn gelegd.
Kort na 5 uur op 3 april 1945 bereikten soldaten van het Dorset Regiment Borne. Het duurde
tot 9 uur 's avonds voor alle overgebleven (60) Duitsers gevangen genomen waren.
Bornerbroek werd door fanatiek tegenstand van de Duitsers pas vijf dagen later bevrijd. In
het tussenliggende gebied werden 30 boerderijen volledig vernield en vele andere beschadigd.
Op 10 mei, de vrijdag vóór Pinksteren, om 03.55 uur in de nacht, viel Duitsland Nederland
binnen. Langs de IJssel en de Maas en op andere plaatsen was het Nederlandse leger in
stelling om de vijand tegen te houden. Hetzelfde gold voor diverse vliegvelden. Nederland was
in oorlog. Al op de eerste dag sneuvelden, bij gevechten met Duitse luchtlandingstroepen in
de omgeving van Den Haag, Gerhard Brunninkhuis uit Tilligte, Willy Snoeijink uit Denekamp
en Bertus Johannink uit Noord Deurningen. Toen op 14 mei Nederland zich overgaf, bleken
nog zeven Denekampers tot de eerste oorlogsslachtoffers te behoren: Albertus Blokhuis uit
Lattrop, Johan Pierik uit Tilligte, Geert Keizer uit Noord Deurningen, Johan Wigger uit Lattrop
en de Beuningers Hendrik Hassink, Hendrik Grunder en Johan Veldscholten. De laatste vijf
sneuvelden allemaal op de Grebbeberg. Het oorlogsgeweld had voor Denekamp in de
eerste vier dagen van de oorlog fors toegeslagen. Al vrij snel ervoer Noord Deurningen het
geweld van de oorlog ook nog op een andere manier. In maart 1941 verongelukte een Engelse
bommenwerper aan de Epmanweg, waarbij vier Britse bemanningsleden direct de dood
vonden en een vijfde enkele weken later in gevangenschap stierf.
Dorpen en steden aan de Duitse grens hebben van oudsher veel contact met de Duitse
bevolking. Familierelaties zijn er over en weer. Vooral ook de mogelijkheden tot werk aan de
overkant van de grens beïnvloedt de relatie. Dat was ook in de oorlog zo. Daardoor kon niet
door iedereen antipathie worden opgebracht voor de bezetter. Het politieke klimaat was
moeilijk en verzet tegenover die bezetter was in Denekamp, met een fanatieke foute
burgemeester, levensgevaarlijk. Maar verzet was er in Denekamp ook. Er liep een vluchtroute
over Denekamps grondgebied naar Engeland, waarbij de familie Bekker in de Knik het
contactadres was. Johan Veldhuis, Johan Aveskamp en Frans Weustink vormden met enkele
tientallen anderen de verzetsgroep. Commandant was Piet Goorhuis. Bonkaarten,
persoonsbewijzen en onderduikadressen vergaren en het verspreiden van illegale berichten
waren activiteiten van de groep. Het doorseinen van activiteiten op vliegveld Klausheide en
elders was nog gevaarlijker, evenals de wapendroppings in 1944 aan het kanaal in Tilligte bij
boerderij Mollink. De afgeworpen wapens werden daarna in Beuningen ondergebracht.
In het herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem bevindt zich de Vallei van de verdwenen
Joodse Gemeenschappen. In hoge rotsen zijn de namen gebeiteld van steden en dorpen waar
meer dan vijftig joden aan de Holocaust ten onder gingen. Ook de naam "Denekamp" staat in
zo'n rotspartij gegrift. In mei 1941 werd het interieur van de synagoge aan de Vledderstraat
vernield. Nadat in september 1941 de eerste Joden waren afgevoerd, gingen november 1942
de laatste dertig, via gebouw Irene, collectief op transport naar Westerbork. In Denekamp
overleefden twee Joden, de broers Benno en Jacob Elkus, door onder te duiken de oorlog.

278

Op de ochtend van Tweede Paasdag, 2 april 1945, werd Denekamp bevrijd. Een lange colonne
geallieerde voertuigen trok via de Oldenzaalsestraat, Grotestraat en Nordhornsestraat (nu
Vledderstraat) door het dorp richting Nordhorn. Maar voor de grens werd bereikt, blies de
bezetter de brug over het kanaal Almelo-Nordhorn op. De route werd omgelegd vanaf
Grotestraat, via Brinkstraat en Lattropperstraat naar Noord Deurningen. De vreugde was
ongekend, het dorp werd rood-wit-blauw en oranje gekleurd en er werden feesten gevierd en
bevrijdingsoptochten gehouden tot diep in de zomer.
Na de oorlog verschenen de oorlogs- en herdenkingsmonumenten. Denekamp kreeg in 1994
een vrijheidmonument, onthult door Prins Bernard. Een lijst met 89 namen geeft de
oorlogsslachtoffers in de periode van 1940 tot 1950 weer. Inmiddels blijken er meer
slachtoffers te zijn. Verreweg de meesten kwamen om tengevolge van de Tweede Wereldoorlog,
en enkelen in Indïe. Behalve vier Britse vliegers waren allen inwoners van Denekamp of de
kerkdorpen. Onder hen drieenvijftig leden van de Joodse gemeenschap. Specifieke Joodse
monumenten werden geplaatst op de plek waar ooit de synagoge stond en bij gebouw Irene
op het nieuwe Nicolaasplein. Tilligte en Lattrop kregen hun oorlogsmonumenten met de
namen van hun gevallen dorpsgenoten. In Tilligte, herinnert op de kanaaloever een monument
aan de wapendroppings uit 1944. In Noord Deurningen staat een monument in het
Bonkenbroek voor de omgekomen bemanningsleden van een Engelse bommenwerper die hier
in maart 1941 verongelukte. Jaarlijks worden in Denekamp en de kerkdorpen herdenkingen
gehouden, waarbij de jeugd actief wordt betrokken.
Enschede werd op 10 mei 1940 ingenomen door Duitse troepen die in de vroege morgen de
Nederlandse grens, onder meer bij De Lutte en Buurse, waren overschreden. In de stad
vonden geen krijgshandelingen plaats. De grensbewakingstroepen in Glanerbrug, Knalhutte
en bij station Broekheurne werden in de loop van de morgen zonder verzet in
krijgsgevangenschap afgevoerd. Het vliegveld Twente was door de Nederlandse genie
omgeploegd; de hangars werden tijdig opgeblazen. De Duitse bezetting van de stad
concentreerde zich op den duur zichtbaar in een groot aantal panden aan de Tromplaan en
omgeving. De synagoge werd een Duitse gevangenis.
Tijdens de oorlog vonden veelvuldig luchtaanvallen in Enschede en omgeving plaats.
Geallieerde piloten verkeerden doorgaans in de veronderstelling dat zij al (of nog) boven
Duitsland vlogen. In de gemeente Enschede werden tijdens de oorlog door de geallieerden
driehonderdvierenvijftig luchtaanvallen uitgevoerd, waarvan honderdnegentien op de
Fliegerhorst Twente. Er vielen driehonderdzestig doden, dertienhonderd woningen werden
vernietigd en ruim elfduizend beschadigd. Zo was er op 22 januari 1942 een bombardement
op huizen aan de Tegalstraat. Getroffen werd onder meer een leraarsgezin van vijf personen
met zes leerlingen die op het moment van de aanval bijles kregen. Het eerste grootschalige
bombardement (feitelijk bedoeld voor de Duitse plaats Rheine) was op zondagmiddag 10
oktober 1943 op de omgeving Van Heekpark/Het Zwik en het Hogeland. Er waren
honderdeenenvijftig doden, zestig zwaar- en driehonderdeenenveertig lichtgewonden. Ook op
22 februari 1944 was het raak. Niet minder dan veertigduizend brandbommen troffen de
binnenstad en de wijken Veldkamp en Pathmos, ten koste van veertig doden, tweeenveertig
zwaar- en ruim honderd lichtgewonden. Op 22 maart 1945 werd het zuidelijk deel van het
stadscentrum opnieuw getroffen: vijfenzestig doden, tweeendertig zwaar- en ruim honderd
lichtgewonden.
De stad Enschede werd op 1 april 1945 bevrijd door eenheden van een Brits geallieerd leger.
Een deel van de troepen rukte op vanuit Neede, via onder meer Beckum en Boekelo, naar de
Lonnekerbrug. Nadat een Britse eenheid al over de brug was, werd die alsnog door de Duitsers
vernield. De eenheid wist in de middag de kruising bij Frans op de Bult te bereiken via de
Deurningerstraat. Een tweede groep die dit punt via het vliegveld wilde benaderen werd
teruggeslagen. Geallieerde troepen die oprukten via Haaksbergen en Usselo stuitten op heftige
Duitse tegenstand op het spoorwegemplacement Zuid, waarbij onder meer de brug in de
Getfertsingel werd opgeblazen. Zij kozen vervolgens een route langs de Zuid- en
Noordesmarkerrondweg. Na een aanval op twee Britse tanks op de Noordesmarkerrondweg
trokken de Britten zich terug op Stokhorst. Wel werd op 1 april ook Glanerbrug bevrijd. Op 2
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april werden de gevechtshandelingen in de gemeente Enschede afgerond met onder meer de
verovering van het vliegveld en met de zuivering van de stad. De Bevrijding kostte het leven
aan achttien burgers, drieentwintig Britten en achtentwintig Duitsers. Aan de vooravond van
de Bevrijding werden als gevolg van verraad nog een zestal personen neergeschoten in een
woning in de Sumatrastraat. Al met al heeft de Tweede Wereldoorlog aan ongeveer
twaalfhonderdvijftig0 stadgenoten het leven gekost; de helft slachtoffers van de
Jodenvervolging.
De intocht van de Duitse troepen op 10 mei 1940 leidde in het dorp tot grote verslagenheid.
Langs de grens waren er ook toen veel verbindingen met het buurland. Boeren uit Buurse
deden zaken met boeren uit Alstätte. Er werden "grensoverschrijdende" huwelijken gesloten.
Zo woonden er bij het uitbreken van de oorlog in Haaksbergen meer dan zestig duitse
vrouwen. Zij hadden hier hun werk, vaak als dienstmeisje. Of waren met een Nederlandse
man getrouwd. Ook waren er joodse Duitsers die naar Nederland waren gevlucht. De oorlog
verstoorde de samenleving wreed. Door vijf jaren bezetting verloren honderdvijftien
Haaksbergenaren hun leven, onder wie eenentwintig weggevoerde joodse mensen.
Haaksbergen telde in 1940 een kleine tienduizend inwoners. Velen van hen verdienden hun
boterham in de agrarische sector, in winkels en bedrijven, vooral in de textielindustrie. Bijna
driekwart van de inwoners was katholiek. Verschillen tussen geloofsgroepen speelden een rol,
maar in een dorp waarin iedereen elkaar kende, voelde men zich toch vooral Haaksbergenaar.
Dat gold ook voor de vierenvijftig joodse inwoners. Na de inval eisten de Duitsers tientallen
openbare en andere gebouwen op en honderdeenenveertig particulieren moesten Duitse
militairen bij hen in huis nemen. De joodse medeburgers werd het normale leven onmogelijk
gemaakt. Ze mochten niet bij de overheid werken en nergens meer naar toe: niet naar de
bibliotheek, niet naar het zwembad, niet naar cafés of restaurants. Het lidmaatschap van
verenigingen werd hun verboden, hun kinderen mochten niet meer naar gewone scholen.
Joodse winkeliers moesten hun zaak sluiten. Bedrijven konden niet meer normaal draaien.
In april 1943 moesten alle joden Haaksbergen verlaten om op transport te worden gesteld
naar vernietigingskampen in Duitsland. Voor drieendertig joodse inwoners was dit reden om
onder te duiken. In het buitengebied was het risico om onderduikers te verbergen kleiner dan
in het dorp. Bij de afgelegen boerderij van boer Derk Johannes Brand bij Buurse werden liefst
twaalf onderduikers opgevangen. In het dorp waren er ook mensen die tegen de verordeningen
van de bezetters durfden in te gaan. Een van de dappere verzetsstrijders was mevrouw Lida
Kempkes-Smits, de vrouw van de horlogemaker aan de Blankenburgerstraat 10. "Niet kletsen,
maar je van de domme houden", zo blufte zij zich overal doorheen. Zij was een van de spillen
in het netwerk dat onderduikers hielp. Zo had zij in haar gezin een baby van joodse ouders
opgenomen. In haar huis was een kamer gevorderd voor een Duitse officier. Die heeft nooit
geweten dat in de kamer tegenover hem een lid van een knokploeg uit Almelo ondergedoken
zat. Na de oorlog was ze verbitterd. "Hebben de mensen dan niets geleerd? Is het allemaal voor
niets geweest?" Ze weigerde aanvankelijk een kruisje voor haar betoonde moed. Israël kende
haar voor haar hulp aan ondergedoken joden op 27 oktober 1999 postuum de zeer hoge
onderscheiding Yad Vashem toe. Haar naam staat in Jeruzalem in een muur gebeiteld.
Van de eenentwintig joodse Haaksbergenaren die naar concentratiekampen waren afgevoerd,
keerde niemand levend terug. Slager Jopie de Lieme en zijn familie werden als eersten
opgepakt, nadat zij zich eerst schuil hadden gehouden in een hutje in het Lankheterbos. Ook
het gezin van slager Salomon Frankenhuis kwam om in de gaskamers. Hij had geweigerd
onder te duiken, omdat hij zijn gezin bij elkaar wilde houden. Zijn jongste dochter Betsie was
met haar negen jaar het jongste Haaksbergse slachtoffer van de jodenvervolging. Naast de
synagoge staat een standbeeldje van haar. Voor het winkel/woonhuis aan de
Blankenburgerstraat 7 liggen in het trottoir Stolpersteine. Dat zijn kinderkopkeitjes met een
messing naamplaatje van mensen die door rassenvervolging om het leven zijn gebracht.
Stolperstein is een Duitse term voor struikelsteen, omdat je als vanzelf omlaag gaat kijken. Op
1 april 1945 reden om 11 uur 's morgens Engelse tanks via de Eibergseweg de Markt op.
Haaksbergen was weer vrij. Het zou jaren duren voordat de verstandhouding met de bewoners
van het buurland zich zou normaliseren.
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Haaksbergen werd bevrijd op 1 april 1945. Maar de uitzinnige vreugde bij het binnentrekken
van de tanks en manschappen van de "30e Engelse Legergroep" ging hand in hand met een
diep verdriet over de gevolgen van het bombardement op zaterdag 24 maart. Bij deze
misrekening van de geallieerden vonden 57 Haaksbergenaren de dood en raakten er tientallen
gewond. Voor hen kwam de bevrijding 1 week te laat. Voor een groot aantal Haaksbergenaren
is niet 4 mei, maar 24 maart de echte dag van de dodenherdenking. Op die datum in 1945
speelde zich een onvoorstelbare tragedie af. Om 9.15 uur op die zaterdagmorgen gaat het
luchtalarm af. De reactie is routinematig: scholen sturen de kinderen naar huis, iedereen
zoekt een veilig heenkomen. Dan, om 9.23 uur, klinkt het gierende geluid van een ongekend
zware bommenregen. Drie formaties van elk zes bommenwerpers van de geallieerde "386
Bomb Group" ontdoen zich van driehonderdachttien fragmentatiebommen van elk
honderdachttien kilo. De gevolgen zijn afschuwelijk. Tal van gezinnen aan de Klaashuisstraat,
Brink, Jhr. von Heijdenstraat, Buurserstraat, Veldkampstraat, Bevertstraat en de
Enschedesestraat worden in rouw gedompeld.
De officiële lijst van slachtoffers telt zevenenvijftig namen, vijftig personen waren direct dood,
zeven bezweken enkele dagen later. Onder de doden was de door de Duitsers afgezette
burgemeester Jhr. Hubertus J.W.J. von Heijden. Ook waren er tientallen gewonden. Een van
hen was Hetty van Tongeren, toen veertien jaar oud. De ulo-scholiere was tijdens het
luchtalarm onderweg van het cafézaaltje bij de windmolen, waar de lessen werden gegeven,
naar café Tankink (nu De Biester) aan de Enschedesestraat. Daar wilde ze haar leraar Frans
spreken over een rapportcijfer. Toen ze er bijna was, hoorde ze het gierende geluid van de
bommenregen. "Ik ben toen gaan rennen naar de kluis van de zuivelfabriek, naast het huis
Rispinge van de familie Zuidema. Daar woonden wij toen tijdelijk en wij konden altijd schuilen
in hun kluis. Helaas haalde ik het niet, ben gevallen en getroffen door een stukje scherf. Dat
ging dwars door mijn buik en bleef steken achter in mijn hemdje. Daarbij ben ik stukjes
kwijtgeraakt van een darm en van een ruggenwervel. Gelukkig is mijn aorta niet geraakt,
anders was ik dood geweest. Ik bloedde heel erg, maar kon opstaan en het laatste stukje naar
huis strompelen, waar mijn moeder mij opving. Helpers van het Rode Kruis waren snel
aanwezig. Via de dokter kwam ik in het Antonius-ziekenhuis, waar de gangen vol lagen. Er
was geen water en geen elektriciteit. Toch hebben ze me kunnen opereren. Ik ben er 2
maanden gebleven; ook later heb ik nog een paar keer lang in het ziekenhuis gelegen. Ik was
een kind, heb mij toen niet gerealiseerd dat ik aan de dood ontsnapt was."
De lijst van omgekomen Haaksbergenaren door het oorlogsgeweld telt in totaal honderdvijftien
namen, waarvan de helft van dit bombardement. Bij de Duitse inval sneuvelden zeven
plaatsgenoten als militair. In concentratiekampen stierven drieentwintig Haaksbergenaren,
onder wie Han Jordaan, die als geheim agent verraden was. Als represaille voor de
werkstaking in april 1943 bij Jordaan werden acht werknemers doodgeschoten. Voortijdig
gesprongen projectielen kostten twee personen het leven. Vijf mannen overleefden de
arbeidsinzet in Duitsland niet. Op 31 maart 1945 gooiden Engelsen bommen op twee Duitse
auto's die geparkeerd stonden bij een huis in St. Isidorushoeve. Daarbij kwamen zeven
Haaksbergenaren om, onder wie Gerharda Wilders-Meyerink met haar vier kinderen. Op de
dag van de bevrijding en in de dagen daarna overleden door incidenten nog enkele
Haaksbergenaren.
Op 24 maart 1945, in het zicht van de bevrijding, onderging Goor de zwaarste beproeving uit
de Tweede Wereldoorlog. Amerikaanse bommenwerpers wierpen tachtig clusterbommen af
boven het centrum van Goor. Hierbij lieten zeventig burgers het leven.
Het bombardement was een casual target (gelegenheidsdoel) en werd uitgevoerd door de
397ste Bombardement Group van de Amerikaanse luchtmacht, met een basis in Engeland.
De bommenwerpers hadden Duits afweergeschut in de buurt van Bochelt en Dingden op het
oog, maar moesten door slecht zicht vanwege laaghangende bewolking terugkeren. Goor stond
geregistreerd als alternatief gelegenheidsdoel voor de bommenlast vanwege de strategische
ligging op een kruispunt van doorgaande wegen. Goor fungeerde bovendien als
bevoorradingsbasis voor de Duitse troepen aan het front. Er was veel munitie opgeslagen;
Goor lag in deze fase van de oorlog in het frontgebied en zou bij de oversteek van het
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Twentekanaal van groot belang zijn. Zodoende zetten de bommenwerpers met hun dodelijke
last koers richting Goor.
Het was stralend voorjaarsweer op die zaterdagmorgen vóór Palmzondag en veel mensen
bevonden zich in de binnenstad om etenswaren in te slaan, voor zover er nog wat op de bon
te krijgen was. Het was de hele morgen al erg druk in de lucht met overvliegende
bommenwerpers, maar om 9.49 uur maakte het monotone geluid plaats voor een
oorverdovend lawaai met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Alle panden in de Grotestraat
tussen de Wijnkamp en de Spoorstraat werden vrijwel geheel verwoest. Van één vliegtuig dat
naast de formatie vloog kwamen de bommen neer links en rechts van de Schoolstraat en
brachten daar veel leed en schade aan. Tot overmaat van ramp vloog een paar minuten na
het bombardement een bovengronds munitiedepot tussen Wijnkamp en Schoolstraat de lucht
in, waarbij ook verscheidene doden en gewonden vielen.
De hulpverlening onder leiding van de drie plaatselijke artsen werd met de beperkte middelen
voortvarend ter hand genomen, waarbij zelfs met paard en wagen gewonden naar het
ziekenhuis in Delden werden gebracht. In de tuin van dokter Lieneman werden de doden in
eerste instantie neergelegd. De uitvaart vond plaats op woensdag 28 maart. Elk gezin dat één
of meer doden had te betreuren kreeg tien kaarten om de plechtigheid in de kerk bij te wonen.
Sommige gezinnen waren drie leden ontvallen, terwijl er ook kinderen waren omgekomen die
hier vanwege de Hongerwinter waren geëvacueerd uit het westen.
De Bevrijding in Goor kwam op zondagmiddag 8 april 1945, waarbij geen schot gelost werd.
Het waren de leden van het Poolse Bataljon Strzelcow Podhalanskich die bij café Bloemen aan
de Diepenheimseweg werden opgewacht door de plaatselijke afdeling van de Binnenlandse
Strijdkrachten. Bij kippenslachterij Moormann in de Grotestraat trof men nog enkele Duitse
soldaten aan die zich zonder verzet overgaven. Om 3 uur stak dokter Lindeboom de vlag uit
op de kerktoren van de Hervormde Kerk. Men was heel blij met de komst van de bevrijders,
maar het verdriet en het gemis van de slachtoffers van het bombardement van ruim 1 week
ervóór drukte de vreugde in hoge mate en dat verdriet wordt tot op de dag van vandaag nog
bij menige nabestaande gevoeld, zeker rond 24 maart.
Op 10 mei 1940 overschreden Duitse soldaten de Nederlandse grens bij onder meer Losser.
's Morgens om 03.40 uur kwam er bij de grensovergang De Poppe een langzaam rijdende
pantsertrein met Duitse soldaten de grens over, die tot stilstand kwam vóór de spoorbrug over
de Dinkel. De brug werd vervolgens zorgvuldig gecontroleerd op explosieven. Ter hoogte van
de Losserse straatweg hield de trein voor de tweede keer stil. De Duitsers omsingelden de
grensbarak en de aanwezige Nederlandse soldaten. De grenswachten hadden geen enkele
kans en werden gevangen genomen. In Overdinkel wisten de grensbewakers een laag
overvliegende Duitse bommenwerper neer te schieten, die in de buurt van Drieland
neerstortte, waarbij de vliegers het leven lieten. In de daaropvolgende meidagen van 1940
gaven acht Lossernaren hun leven voor het vaderland tijdens de slag om de Grebbeberg bij
Rhenen.
De Duitse bezetters wensten dat het leven zo snel mogelijk zijn normale beloop zou hebben
en op maandag 13 mei, twee dagen vóór de officiële capitulatie, draaiden de textielfabrieken
alweer bijna zoals voorheen. Ook Losser kreeg te maken met de dagelijkse ongemakken,
kabelwacht en de schaarste en distributie van levensmiddelen en goederen. De spoorlijn door
het dorp werd opgebroken, omdat de rails nodig waren voor het vervoer naar het oostfront.
Maar veel erger was natuurlijk de dood van onschuldige burgers, verzetsstrijders die het leven
lieten en de deportatie van Joodse medeburgers, die werden vermoord in de
concentratiekampen. Dat alles bracht veel leed.
De Joodse familie Zilversmit, die een slagerij had aan de Brinkstraat, werd op 8 april 1943
gedeporteerd en later vermoord in de gaskamer. De familie bestond uit moeder Hanchen, zoon
Siegfried, zoon Herman met zijn vrouw Grethe en hun dochtertje Elsbeth. Bij een
bombardement op 14 januari 1945 stortte een Duitse jager neer op twee dubbele woonhuizen
aan de huidige Scholtinkstraat. Daarbij vonden de vader van het gezin Stegge en vijf van zijn
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kinderen de dood. Op 15 februari 1945 vielen er bommen op Glane en daarbij kwamen om
het leven: Johanna Maria Koertshuis, Bernardus Johannes Boerrigter en Hendrik Verbeek.
Verschillende mensen uit Losser moesten hun verzet tegen de bezetter met de dood bekopen.
Jo ter Laak was de zoon van een politieman uit Overdinkel en ontkwam in de meidagen van
1940 als militair naar Engeland. Hij werd in 1941 boven Nederland gedropt en behoorde tot
de eerste geheim agenten die in het bezette gebied werkzaam waren. Hij werd in 1942
gearresteerd en werd in 1944 op gruwelijke wijze vermoord in de steengroeve van het
concentratiekamp Mauthausen. Joan Gelderman was een telg van de fabrikantenfamilie in
Oldenzaal. Evenals zijn broer Chris was hij actief binnen het verzet Oldenzaal/De Lutte. Hij
werd gearresteerd en in 1944 door de Duitsers gefusilleerd. Zijn broer overleefde de
Naziterreur via de kampen Vught, Natzweiler en Dachau. Verzetsofficier Henk Brinkgreve,
geboren in Utrecht, werd door SS-ers op 5 maart 1945 in Losser doodgeschoten. De
nagedachtenis aan deze bijzondere man wordt sinds 5 maart 2013 in ere gehouden door een
eenvoudig monumentje bij de plek waar hij om het leven kwam. Joop Dijkhuis kwam om het
leven op 1 april 1945, tijdens een actie van het verzet op een boerderij in Hengevelde. Pastoor
Schaafs, die was opgepakt vanwege zijn anti-Duitse preken, en Willem Game, de
communistische voorman uit Overdinkel, overleefden het kamp Dachau en keerden samen
naar Losser terug.
Een bijzondere groep vormden de zogenoemde Rijksduitsers. Zij leefden vaak al generaties
lang in Nederland en hadden zich om verschillende redenen niet laten naturaliseren. En zeker
in een grensdorp als Losser woonden verschillende families die officieel nog steeds de Duitse
nationaliteit hadden. Nu werden de mannen ingelijfd in het Duitse leger en moesten zij
vechten voor hun Duitse "vaderland", dat ze al lang niet meer als zodanig hadden ervaren,
vrouw en kinderen in Losser achterlatend. De bevrijding op 3 april 1945 door Engelse troepen
van dorp Losser verliep rustig, maar De Lutte werd onder vuur genomen. Er werd geschoten
op het Bernardusgebouw, waar Duitse munitie lag opgeslagen en ook de katholieke kerk en
aangrenzende gebouwen liepen schade op.
Voordat de meeste Oldenzalers wakker werden op die stralende vrijdag 10 mei 1940 waren ze
al bezet, niet vreemd natuurlijk voor een stad zo dicht bij de grens met Duitsland. Om 4 uur
mar-cheerden Duitse soldaten de hoek om van de Molenstraat naar de Bisschopstraat op weg
naar de Groote Markt. Ongeveer tegelijk reed er een gepantserde trein uit Bentheim Oldenzaal
binnen. De Duitsers namen direct het beheer over van het station en hielden dat vijf jaar in
eigen hand. De spoor-verbinding met het Duitse achterland was zeer belangrijk voor de
aanvoer van soldaten en mate-riaal. Tijdens de meidagen 1940 sneuvelden vijf Oldenzaalse
soldaten. In juni 1940 kwamen de krijgsgevangen genomen Nederlandse soldaten terug uit
Duitsland. Oldenzaal moest als grensstation zeven- tot achtduizend soldaten opvangen.
Enthousiast werden ze welkom geheten en zo goed mogelijk in scholen opgevangen en
verzorgd.
Al vóór de inval werden er vanuit Oldenzaal illegale Duitstalige kranten, die protesteerden
tegen het bewind van Hitler, verspreid in het achterland. In 1934 kwam dr. Friedrich
Muckermann, Jezuïet, (1883-1946) in Oldenzaal wonen. Samen met een andere gevluchte
Duitser Joseph Steinhage gaf hij het weekblad Der Deutsche Weg uit. Het blad werd gedrukt
bij een Oldenzaalse drukker. De Nazi's waren fel gebeten op Muckermann en probeerden van
alles om hem te pakken te krijgen. Hij dook op tijd onder in Rome. Uit woede dat de vogel
gevlogen was, pakte de Gestapo zijn gezin op.
De oorlog leidde direct tot goederenschaarste. Sigaretten waren al niet meer te krijgen. Textiel
kwam op de bon. In verband met de verduistering mocht in de textielfabrieken niet meer 's
nachts gewerkt worden. Dat scheelde in het loonzakje, terwijl alles duurder werd. Heel veel
treinen met oorlogsmateriaal passeerden Oldenzaal. Het militaire transport kreeg altijd
voorrang op de normale dienstregeling. De Engelsen probeerden de strategisch belangrijke
spoorlijn te bombarderen, maar ze hadden weinig geluk. Vlakbij werd vliegveld Twente
omgebouwd tot een militair steunpunt. Dit was gevaarlijk voor Oldenzaal. De Duitse
nachtjagers moesten de Engelse bommenwerpers tegen-houden. Gedurende de hele oorlog
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was een vrij groot garnizoen gelegerd in Oldenzaal. De Duitsers namen het Twents
Carmellyceum in beslag. Oldenzaal voelde zich echt een bezette stad. Mei 1942 werd een NSBburgemeester benoemd, Weustink. Intussen werden vrij geruisloos alle Joden afgevoerd. De
strenge oorlogswinters waren een ramp. Veel bomen werden illegaal gekapt. Steeds meer
werk-loze Oldenzaalse textielarbeiders moesten in de Duitse fabrieken over de grens werken.
Toen de luchtlandingstroepen landden in Arnhem, kwam de oorlog dichtbij. Voor het eerst
werd de stad serieus beschoten. Regelmatig ging het luchtalarm af. Op woensdag 25 oktober
1944 werd de stad voor een razzia totaal afgesloten door het Duitse leger. Alle mannen tussen
17 en 55 jaar moesten zich melden op het Heuveltje aan de Haerstraat. 's Avonds vertrok een
grote colonne lopend via Losser naar Gronau. Ze moesten verdedigingsschansen langs de
grens graven. Enkelen ontsnapten onderweg. Er zaten niet veel gelovigen in de vroegmis op 2
april 1945, Tweede Paasdag, toen een opgewonden Oldenzaler de Plechelmuskerk
binnenstormde "De Engelsen bint d'r". Spontaan zongen de kerkgangers het Wilhelmus
gevolgd door het God save the King, want het waren Engelsen van het Tweede Britse leger die
Oldenzaal bevrijdden. De bevrijding kwam vanuit de richting van het gehate vliegveld. De grote
tanks reden via de Grote Markt naar Duitsland. Aan de toren wapperde al snel de Nederlandse
driekleur.
Op 8 mei 1945 werd op de Groote Markt een bevrijdingsfeest met vuurwerk door de Canadese
troepen aangeboden. Een groepje jongeren bracht tijdens het feest ontvlambare brandplaatjes
uit granaathulzen tot ontploffing, die ze uit een Duits munitiedepot van het Marthalager
haalden. Vlak voor middernacht ging dat gigantisch mis. Er ontstond een geweldige explosie.
Op de gehele Groote Markt en omgeving was geen ruit meer heel. Toen de rook was
opgetrokken, zag men overal doden en zwaargewonden liggen, badend in het bloed, getroffen
door de scherven van een uiteengespatte granaathuls. De militairen, mensen van het Rode
Kruis en ziekenauto's waren snel ter plaatse. Zestig mensen met verwondingen werden naar
het Oldenzaalse ziekenhuis gebracht. Acht mensen verloren het leven. Ook zou nog een
geallieerde militair om het leven zijn gekomen. Het feest dat na vijf oorlogsjaren vreugde moest
brengen, bracht voor vele gezinnen onmetelijk veel verdriet.
Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen. In de vroege morgenuren van die
vrijdag in mei kwamen Duitse cavaleristen rond 4.00 uur via de grensovergang De Striepe bij
Bruinehaar de grens over. De Nederlandse grensbewakingspost in Bruinehaar met zo'n
achttien soldaten onder leiding van luitenant H.J.H. van Büchem uit Nijmegen werd na enig
verzet ontmanteld. De grensbewakers in Bruinehaar en het nabijgelegen Langeveen werden
als krijgsgevangen afgevoerd naar Duitsland. Inmiddels werd de brug bij Zandwijk in
Vriezenveen opgeblazen. De Duitse troepen rukten in ijltempo verder op naar het westen. Door
een "Blitzkrieg" wisten de vijandelijke troepen ons land in korte tijd te veroveren. Op de
Grebbeberg bij Rhenen, als onderdeel van de Hollandse Waterlinie, sneuvelden in die dagen
drie Vriezenveense jonge soldaten: E. Nijen Twilhaar, G. Stegeman en J. ten Cate.
In de loop van 1941 nam de voedselschaarste toe. Veel etenswaren en levensmiddelen waren
alleen met bonnen verkrijgbaar. Het distributiekantoor van Vriezenveen was gevestigd in de
Middenschool, naast het gemeentehuis. Vooral in het westen van ons land hadden de
inwoners het zwaar. De winter van 1944 staat zelfs te boek als Hongerwinter. Vanaf de zomer
van 1942 kwamen in de zomermaanden steeds vaker kinderen uit Rotterdam naar
Vriezenveen. Zij verbleven hier dan van enkele weken tot enkele maanden. De coördinatie van
het verblijf van deze verzwakte stadskinderen, ook wel bleukneusjes genoemd, was een
initiatief van de Rotterdamse predikant van de Vredeskerk in Zuid. Als dank voor de verzorging
tijdens de oorlogsjaren schonken de Rotterdammers in 1947 aan Vriezenveen een monument:
de Rotterdamse bank op de hoek Kerkstraat-Platanenplein. Op 1 mei 2004 organiseerde de
vereniging Oud Vriezenveen een reünie waar zo'n honderd voormalige bleekneusjes bijeen
kwamen.
De onderdrukking door de Duitse bezetter nam in de loop van jaren toe. In mei 1943 moesten
alle radiotoestellen worden ingeleverd en werd het bezit ervan strafbaar. Mensen die werden
opgeroepen voor arbeidsinzet in Duitsland doken onder. Joodse inwoners werden weggevoerd
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naar Westerbork en verdwenen daarna in concentratiekampen en keerden nimmer terug.
Geleidelijk groeide het verzet. Er werden landelijke verzetsorganisaties opgebouwd met
regionale en plaatselijke vertakkingen. Zij namen de hulp aan slachtoffers en distributie van
valse papieren op zich. Op het Hoge Hexel en op de Bruinehaar vonden droppings van voedsel
en wapens plaats. Op 15 november 1944 werd een overval gepleegd op de Nederlandsche Bank
in Almelo, waarbij de oud-Vriezenvener Derk Smoes was betrokken. De buit van f 6.500.000,‒
werd later teruggevonden bij boer Nijland in Daarlerveen.
Hein Hofstede was voor de oorlog lid van de textielbond de Eendracht. Hij was medeoprichter
van de bond toen hij werkte bij de firma Ter Horst in Rijssen. Iedereen had het toen moeilijk,
de arbeiders maar ook de fabrikanten. Er werden veel mensen ontslagen en velen werden toen
lid van de textielbond. De bond had toen zestig leden en Hofstede werd gekozen als voorzitter.
Door deze werkzaamheden kwam hij in contact met de districtbestuurders van de bond. In de
eerste jaren van de oorlog moesten alle verenigingen zich aansluiten bij de Duitse
Reichskulturkammer. Bij de meeste Rijssense verenigingen stuitte dat op verzet. De
textielbond hield toen op te bestaan maar de leden hielden onderling contact. De
districtsbestuurder Klaas Tabak uit Almelo wilden niet toegeven aan de eis van de bezetters.
Hij werd opgepakt en later vermoord. Zijn vrouw en kinderen bleven onverzorgd achter. De
leden van de textielbond betaalden toen tien cent per week voor dit gezin en hiermee kon de
weduwe zich in de oorlogsjaren redelijk redden. In februari 1945 is Hofstede opgepakt. De SD
kwam door het wc-raam naar binnen, vier SD’ers waren binnen en vier stonden buiten.
Hofstede is toen gevangen gezet in Almelo. Zijn dochter heeft toen zijn verzetswerk voortgezet.
Ook zijn vrouw heeft in die bange jaren hem altijd onvoorwaardelijk gesteund. Toen Rijssen
werd bevrijd zat Hofstede nog gevangen. Toen hij aan de bevrijders kon aantonen wie hij was
mocht hij vertrekken. ’s Middags om 14.00 uur kwam hij in Rijssen aan waar overal de vlaggen
uithingen. Hofstede had last van spanningen en zolang hij leefde zou hij deze oorlogsjaren
niet kunnen vergeten.
Bertus Meyer was een van de eersten die zich tegen de bezetter keerde. Hij was een van de
weinigen die eind 1940 al het verzetblad Vrij Nederland thuis kreeg gestuurd. Hij heeft zich
vanaf het begin bezig gehouden mensen die in moeilijkheden kwamen verder te helpen en
kwam zo al vroeg in contact met onderduikers. Dat waren in het begin jonge mannen die
weigerden in Duitsland te gaan werken. Ook bood hij hulp aan neergeschoten vliegers en hielp
hij een gevluchte Franse krijgsgevangene om terug te keren naar Frankrijk. Ook voor een
gedeserteerde Russische krijgsgevange in Duitse dienst zocht hij een onderduikadres. De Rus
had zich verstopt op het oude kerkhof in Rijssen. In de Schildschool was een grote groep
Italianen ondergebracht. De commandant was een Duitser, Willy Brand. Deze Willy Brand
kwam in contact met Bertus Meyer. Nadat ze elkaar beter hadden leren kennen liet Brand
doorschemeren dat hij wilde deserteren en onderduiken. Bertus Meyer heeft het allemaal goed
voorbereid en zorgde ervoor dat Brand in Hengelo terechtkwam. Later werd hij overgebracht
naar een boer in Delden en is daar tot het eind van de oorlog gebleven. Bertus was leider van
een groep van van tien Rijssense jonge mannen, allen leden van de NBS (Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten). De jongens hebben les gehad van Bertus om te leren de wapens
te gebruiken, wapens die waren verborgen bij boer Slagman in de Schrapert. Bertus Meyer
heeft ook meegewerkt aan het laten springen van de spoorlijn Holten/Deventer.
Jan Christiaan de Bruin was loketbeambte op het postkantoor van Rijssen en actief lid van
de LO en LKP, afdeling Wierden-Rijssen. De Bruin heeft geruime tijd onderdak verleend aan
de commandant van de BS, J. Vos en aan het hoofd van de inlichtingendienst, Busscher uit
Goor. In het huis van de familie De Bruin werden vele besprekingen gevoerd. De dochter des
huizes was koerierster. Vanaf december 1944 was het huis van De Bruin aan de
Holterstraatweg in Rijssen het centrale punt van de inlichtingendienst van de kring Wierden.
Op 25 februari 1945 deed de SD een inval bij de familie De Bruin waarbij ook de onderduiker
J. Vos en Jan Dommerholt werden gearresteerd. Diezelfde avond werd ook fotograaf Jan
Zandvoort in zijn huis opgepakt. Ze werden allen voor verhoor naar het gemeentehuis van
Rijssen gebracht en de volgende dag overgebracht naar het Huis van Bewaring in Almelo. De
schuilplaats van J. Vos was dus ontdekt. Jan Dommerholt, die op weg was naar zijn
onderduikadres en even was binnengelopen om te vragen of er nog nieuws was, had
bezwarende documenten bij zich. Daarom was het al snel duidelijk dat hij geen toevallige

285

bezoeker was. Op het gemeentehuis werden ze verhoord waarbij ze behoorlijk werden
mishandeld.
Na de arrestatie kregen mevrouw De Bruin en haar dochter onderdak bij hun familie. Toen de
SD vervolgens geen antwoord kreeg op oproepen om zich te melden, is een groot deel van hun
huis leeggehaald.
Jan Hendrik Dommerholt was als schilder werkzaam bij de firma Niezink te Wierden. Jan
verleende hulp aan Joden, piloten, onderduikers en spoorwegpersoneel. Toen de BS werd
opgericht werd hij waarnemend commandant. Op een gegeven moment moest hij zelf
onderduiken. Zo kwam hij terecht bij de familie Seppenwolde aan de Akkerdijk in Rijssen. Op
25 februari 1945, even voor 20.00 uur, ging hij naar huis om kleding te halen. Op de terugweg
liep hij even bij Jan de Bruin binnen. Er was daar ook een zekere Joop, waarvan Dommerholt
dacht dat het een vriend van Jan de Bruin was. Korte tijd later werd het huis van De Bruin
omsingeld en werden ze alle drie gearresteerd. Dommerholt heeft tot 8 maart in de gevangenis
in Almelo gezeten. Daarna is hij naar Amersfoort overgebracht. Begin mei 1945 kwam dominee
Koolhaas vertellen dat Jan Dommerholt één van de slachtoffers was van Woeste Hoeve.
Woeste Hoeve is een gehucht in de gemeente Apeldoorn. Nabij Woeste Hoeve vond in de nacht
van 6 maart op 7 maart 1945 de aanslag op SS-generaal Hanns Albin Rauter plaats. De
bedoeling van het verzet was een Duits legervoertuig te bemachtigen; men wist niet dat Rauter
zich in de auto bevond. Rauter was zwaargewond maar overleefde het vuurgevecht. De
Duitsers lieten als represaille enkele honderden gevangenen executeren, waarvan
honderdzeventien bij Woeste Hoeve.
Jan Zandvoort was fotograaf en had een fotozaak in Rijssen. Hij was lid van de LO Rijssen en
verzorgde fotodocumentatie voor de ondergrondse en maakte veel pasfoto’s voor valse
persoonsbewijzen. Ook had Jan een radio beschikbaar gesteld aan het verzet. Omdat op een
vals persoonsbewijs een pasfoto werd aangetroffen die door Jan was gemaakt, werd hij laat in
de avond van 25 februari 1945 gearresteerd. Nadat hij een nacht op het gemeentehuis te
Rijssen was verhoord, werd hij samen met Jan de Bruin en Jan Dommerholt overgebracht
naar het Huis van Bewaring in Almelo.
Op 8 mei 1945 werden Jan de Bruin, Jan Dommerholt en Jan Zandvoort naast elkaar
herbegraven op de Algemene begraafplaats te Rijssen.
Herman Struik, alias Piet Maas, uit Rijssen, werkte al voor de oorlog bij het Dagblad van het
Oosten (Hilarius) in Almelo als typograaf. In de eerste jaren was de stemming bij Hilarius pro
Duits en Herman Struik ging daar in mee. Op een gegeven moment was hij vertrokken om in
Duitse dienst te gaan bij de Waffen SS. Hij is in Noorwegen geweest en heeft de veldtocht naar
Rusland meegemaakt. Daarna is hij gedeserteerd en ondergedoken in een klooster in
Haastrecht. Hij zocht contact met het verzet, dook onder in Benschop en werd leider van het
verzet. Hij leerde Corrie Bode uit Woerden kennen en ze trouwden op 11 juli 1943. De
schuilnaam van Herman Struik was Piet Maas. Hij trainde groepen voor militaire acties. Met
slecht weer haalde hij ze ’s nachts uit bed voor velddienst. De bevrijding kon ook in de nacht
komen en ze moesten op alles voorbereid zijn. Citaten uit verslagen van zijn groepen:
Hij, Herman, gaf wapeninstructies en hij oefende de jongens op alle mogelijke manieren en gaf
zelfs ’s avonds velddienst. In een woord, hij maakte van alle groepen een pracht groep, een
verzetsgroep te Benschop, die wijd in de omtrek bekend stond en allen die tot zijn groep
behoorden waren bezield met het schone plichtsbesef, als het moest liever te sterven dan te
versagen. Zijn groep wist piloten uit een afgeschoten Engels vliegtuig in veiligheid te brengen
voordat de Duitsers aanwezig waren. Herman reed tijdens een avondoefening in een Duits
uniform rond op een motor. Herman deed met zijn groep overvallen op bevolkingsregisters,
distributiekantoren en arbeidsbureaus. Ook in Linschoten werd het bevolkingsregister door de
groep van Herman weggehaald. Het personeel werd in de kluis opgeborgen. Ook de
radioberichten werden dagelijks beluisterd en werden dan gedrukt in het populaire blaadje
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‘Nederland en Oranje’. Dit blaadje werd regelmatig verspreid in de verre omgeving. Zo werd dag
en nacht in het geheim gewerkt, voor God, Koningin en Vaderland.
Piet Maas (Herman) was een rustige onverzettelijke figuur. Met veel ervaring had hij de leiding
bij alle acties. Hij kende de Duitse rangen en hun spraakgebruik en het Duitse uniform zat hem
niet vreemd. Hij drilde de ploeg! Kortom, als partizanenleider de ideale man.
In 1944 mislukte de Slag om Arnhem. De geallieerde legers bleven beneden de grote rivieren
steken. Het verzet in Benschop en Oudewater stond met de rug tegen de muur. Om het
nijpende voedseltekort het hoofd te bieden werden acties voorbereid.
Herman en zijn jongens meldden zich met Wehrmachtauto’s en in Duitse uniform bij Duitse
voedseldepots. Brutaal werden daar een lading en voedsel gevorderd. Het waren sterke
staaltjes van durf en moed met goede resultaten. Hiervan profiteerde de bevolking. Zo draaide
er in Oudewater een kindervoedingprogramma. Driemaal per week kregen zeshonderd kinderen
een stevige maaltijd. Onvermoeibaar en onverzettelijk ging het verzet door.
Toen kwam de tragische dertiende februari 1945. In de vroege morgen, om half acht, werden
twee boerderijen door vier overvalwagens met militairen en twee autobussen vol militairen
ingesloten. Ze gingen regelrecht op de schuilplaats af waar Piet Maas en Theo Klaver zaten.
De boerderij van Arie Klever was tevens een wapenopslagplaats. Herman en Theo vechten zich
liever dood dan zich over te geven. De eerste Duitsers overleefden het gevecht niet en ook
Herman en Theo sneuvelden in dit gevecht; Theo was de zoon van de boer. De boer Arie Klever
werd gearresteerd. Ook de andere boerderij werd overvallen en de zoon van deze boer ging ook
het gevecht aan. Hij heeft meerdere Duitsers verwond en werd toen zelf ook zwaar gewond; hij
werd gevangen genomen. De Duitsers gingen recht op hun doel af en wisten precies waar ze
moesten zijn. De hele zaak was verraden. Theo was zwaar gewond maar er mocht geen pastoor
bijgehaald worden. Na de oorlog is voor dit verraad een postbode gearresteerd en tot twaalf
jaar gevangenisstraf veroordeeld. Er zijn toen nog zeven andere jonge mannen van de groep
gearresteerd en voor verhoor overgebracht naar Utrecht. Vier dagen later zijn deze zeven
mannen teruggebracht naar Benschop en bij de boerderij van Klever gefusileerd.
J. C van Schaik maakte nog een verslag:
Bij de overval op 13 februari voerde de groep van Piet Maas een ongelijke strijd tegen een grote
overmacht. Na vier Duitsers te hebben gedood, en meerdere verwond, sneuvelden zij zelf als
helden. Zeven jonge mannen werden gevangen weggevoerd naar Utrecht. Vier dagen later op
17 februari werden deze zeven jonge mannen teruggebracht naar Benschop en bij de boerderij
van Klever gefusileerd. In totaal waren er negen slachtoffers. Het waren Benschops helden.
Hun namen blijven voor het nageslacht opgetekend in de geschiedenis.
Op D-Day, 6 juni 1944, landden Engelse, Canadese en Amerikaanse troepen op de westkust
van Frankrijk. Het zou nog bijna één jaar duren voordat deze troepen Twente bereikten en
Vriezenveen bevrijd was. In Vriezenveen staan alle namen van de gevallen militairen, burgers
en Joodse dorpsgenoten op het monument naast het gemeentehuis. Ook de namen van
gesneuvelde Canadese vliegeniers, die op gemeentelijke begraafplaats in Vriezenveen liggen
begraven, staan erop vermeld. In Westerhaar-Vriezenveensewijk staan de slachtoffers vermeld
op het monument aan de P.M. Hackstraat.
Enschede, Eerste Paasdag 1 april 1945. Oldenzaal 2 april 1945. Hengelo, 3 april 1945. Almelo,
4 april 1945. Vriezenveen, 5 april 1945: Rond de klok van 11 uur die morgen rijdt de eerste
Canadese pantserwagen met Georg Hall en Fred Pope het dorp binnen. De voertuigen van de
XII Manitoba Dragoons rukken op vanuit het zuiden van Twente over de oostelijke flank naar
het noorden.
In het westen van Twente vormen de Twenthekanalen en het Overijssels Kanaal barrières,
waarachter de Duitsers zich hergroeperen en tegenstand bieden. De Duitsers hielden verbeten
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stand in en om Wierden. Om de Wierdense brug in het Twenthekanaal ten westen van Almelo
en de brug bij Aadorp werd nog enkele dagen hevig gevochten. Ongeveer twaalfhonderd Duitse
militairen van de Herman Goering Divisie maakten ten westen van de kanalen de boel nog
onveilig. Bij Aadorp werd nog langer gevochten door het 1ste Bataljon van het Canadese
Algonquin Regiment, dat later ook Wierden bevrijdde. Vier boerderijen en een burgerwoning
gingen in vlammen op. In 2005 werd door schoolkinderen een boom geplant op de plek in de
Bruglaan, waar het centrum was van de gevechten tussen terugtrekkende Duitsers en
oprukkende Canadezen. Er is daarna een klein monument geplaatst, waar jaarlijks een
herdenking plaatsvindt.
Over de Almeloseweg en over de weg langs het kanaal van Almelo naar De Haandrik trokken
de bevrijders in noordelijke richting. Rond 11 uur op die donderdagmorgen 5 april 1945 stond
de eerste tank met geopende luiken op Het Midden van Vriezenveen en liep het hele dorp uit
om de geallieerde militairen met hun zwarte baretten te bewonderen. Ongeveer gelijktijdig
arriveerde ook een deel van het regiment bij de verwoeste brug in het kanaal bij Zandwijk op
het Westeinde. Dorpshistoricus Herman Jansen, die aan de Almeloseweg woonde, schrijft op
diezelfde avond in zijn dagboek: "Bevrijd! Vanmorgen precies 11 uur rolden de eerste
geallieerde tanks voorbij. Een ontroerend ogenblik. Vijf jaar lang hebben wij het juk gedragen.
't Is niet te beschrijven: De ontroering van dit historische oogenblik voor Vriezenveen. Vijf jaar
lang in hoop en vreezen hebben we naar dit oogenblik uitgezien, te beschrijven is dit moment
niet, doch het nu levend geslacht weet wat dit oogenblik betekent. Mochten latere geslachten
dit nog een lezen en de vrijheid van ons Holland bezitten, laten ze deze dan waarderen en er
voor vechten. Wij, die thans leven, weten wat de onafhankelijkheid en de vrijheid waard is."
De geallieerde milities trokken die dag en de dagen erna verder noordwaarts. Na de eerste
verkenningsvoertuigen volgden er natuurlijk nog hele colonnes vooral Canadezen, maar ook
een Poolse pantserdivisie trok door Vriezenveen in noordoostelijke richting. De zaterdag erop
arriveerde majoor Norman Keith als commandant met zijn technische eenheid van de 12th
Manitoba Dragoons bij de brug aan het kanaal in Vriezenveensewijk. Op uitnodiging van de
familie Klinkhamer sliep Norman Keith in een bed boven de winkel. Die zondag daarna zou
hun zoon Johannes gedoopt worden en op aanraden van een Canadees soldaat kreeg hij de
roepnaam: Johnny (doopnaam bleef namelijk Johannes)!
De naam Manitoba kom je in onze omgeving op meerdere plaatsen nog regelmatig tegen. Ook
het grote plein voor het gemeentehuis van Twenterand in Vriezenveen draagt de naam
Manitobaplein. De naam Manitoba zegt alles over de bevrijders van ons dorp en deze streek.
Het waren Canadese soldaten, die hoofdzakelijk uit de provincie Manitoba in het westen van
het land kwamen.
"Now geleuw'k dat het mis is", zei Hendrik Wolthuis midden in de nacht van 25 op 26 juni
1942, toen er een Engelse bommenwerper brandend neerstortte nabij de boerderij in de marke
Dulder waar hij als knecht werkzaam was. Door een raam wist hij met zijn twee medebewoners
te ontsnappen. Een ogenblik later vernielden ontploffende bommen de boerderij en
bijgebouwen volledig. De hele vliegtuigbemanning vond hierbij de dood. Buurman Jans
Hofstede kon, nadat hij voor zich een enorme vuurzee zag, alleen maar uitbrengen: "Loat wie
bidden, zee bint allemoal dood". Op 28 juni werden de stoffelijk resten begraven in vijf
anonieme graven op de katholieke begraafplaats in Weerselo. Op de stenen kwam de tekst:
"An airman of the 1939-1945 war. Royal Air Force 26 juni 1942". Met onder deze tekst de
woorden "Known unto God".
De Tweede Wereldoorlog heeft diepe sporen achtergelaten in onze samenleving. Bij allen,
vooral die dit bewust hebben meegemaakt, staan de herinneringen nog altijd duidelijk op het
netvlies. Omdat Twente ligt aan de grens met Duitsland was het op 10 mei 1940 direct aan
de beurt toen de Duitse troepen ons land binnenvielen. Via Oldenzaal en ook gedeeltelijk over
Weerselo's grondgebied trokken hordes militairen en materieel in de vroege morgen over spoor
en weg richting het westen. De opmars was niet te stuiten en Nederland capituleerde na enkele
dagen. Twente was bezet tot de eerste dagen van april 1945. In die vijf tussenliggende jaren
hebben de toenmalige inwoners van de gemeente Weerselo deze trieste oorlog als een
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dieptepunt in hun leven ervaren. Wat te denken van de familie Vos uit Rossum, die man en
vader Jan Vos, nadat hij was verraden, nooit weer terugzag.
Het platteland bood, door de geïsoleerde ligging van de boerderijen, veelvuldig onderdak aan
mensen die moesten onderduiken. Verschillende inwoners hebben hier, met gevaar voor eigen
leven, heldendaden verricht. Na 1943 hield de bezetter razzia's voor verplichte tewerkstelling
in Duitsland. Het hebben van een Ausweis was belangrijk en altijd moest iedereen alert zijn
op verraders in eigen omgeving. Bovendien lag het vliegveld Twenthe voor een deel in de
gemeente; dit bracht de nodige verhuizingen en spanningen met zich mee. Zelf legden de
Duitsers, om de vijand te misleiden, een schijnvliegveld aan nabij Saasveld. Een bunker staat
er nog als tastbaar bewijs. Voedselnood heeft de bevolking in de gemeente nauwelijks gekend.
Er was voldoende beschikbaar op het platteland.
Tussen de 1ste en de 10de april van 1945 verdreven Engelse en Canadese legereenheden de
Duitsers uit deze streek. Op Tweede Paasdag, 2 april, zagen veel inwoners van de gemeente
hoe de Duitsers over de Denekamperstraat verslagen terugkeerden naar hun vaderland. Na
een ingetogen feest konden ze daarna beginnen aan de wederopbouw.
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Schijnvliegveld
Zoals veel grote Duitse vliegvelden beschikte ook vliegveld Twente over twee schijnvliegvelden
(Scheinflughafen). Eén daarvan lag aan de Zandbongenweg tussen Herthme en Dulder,
gemeente Weerselo. Dit schijnvliegveld bestond uit een bunker, houten imitatiehangaars, een
lange rij masten met rode en groene landingslichten en een namaak vliegtuig dat zich
voortbewoog op rails, bedient door militairen vanuit de bunker. De bunker is het enige
overblijfsel uit die tijd. Het schijnvliegveld diende om de vijandelijke vliegtuigen uit de buurt
te houden van vliegveld Twenthe. Op het schijnvliegveld waren rails aangelegd waarop een
vliegtuig heen en weer kon bewegen. De bunker diende voor het bedienen van het houten
vliegtuigje. Er werden landingsbanen voor bommenwerpers aangelegd, maar uiteindelijk werd
Fliegerhorst Twenthe nooit gebruikt voor bommenwerpers. Er stegen Messerschmitts en
Folcke Wulf-jagers op die op geallieerde bommenwerpers moesten onderscheppen. Er werd
afweergescchute geplaatst, er werden wallen gegraven en houten namaak bommenwerpers
neergezet, in de hoop geallieerde vliegtuigen te lokken mara de Duitsers gebruikten de
verkeerde verf.ook van grote hoogte was te zien dat de vliegtuigen nep waren, doordat het
zonlicht niet in de toestellen reflecteerde. Er is een keer een Engels squadron over Fliegerhorst
twenthe gevlogen om tussen de nepvliegtuigen een houten bom af te gooien met daarop
geschilderd: ‘Boom’. Ook de schijnvliegvelden bij Buurse en Herthme werden gebombardeerd
met hoiten bommen. Houten bommen voor houten vliegtuigen, wood for wood, was de leus
van de geallieerden.

Barakken op het schijnvliegveld
In 1942 worden aan de Weerselosestraat, tegenover de familie Ter Keurs (Rademaker), houten
barakken gebouwd. Dit gebeurt in verband met de plaatsing van een batterij zoeklichten, die
de
geallieerde vliegtuigen, met hun bommenlast op weg naar Duitsland, moeten
onderscheppen.
De batterij wordt op primitieve wijze aangesloten op het openbare
elektriciteitsnet: geen Deutsche Gründlichkeit, maar gewoon een kabel die in de bomen
hangt. Het is een kolfje naar de hand van de illegaliteit: met grote regelmaat wordt de kabel
doorgesneden. De bezetter, tot wanhoop gedreven, laat alle mannelijke bewoners tussen de
achttien en zestig jaar oproepen om bij toerbeurt de kabel te bewaken. De zogenaamde
'kabelwacht' is een feit. In diezelfde tijd leggen de Duitsers in het Dulderbroek, in de omgeving van de boerderij van de familie B. Blenke, een schijn- vliegveld aan. Het is bedoeld om
de aandacht af te leiden van het vliegveld Twente, dat in gebruik was genomen door de
Duitsers. Het functioneren van het schijnvliegveld was simpel: over lange rails bewoog zich 's
nachts, onder uitbundige startbaanverlichting, een houten vliegtuigje voort. Het is allemaal
te simpel: de geallieerden zijn al in een vroeg stadium op de hoogte van deze Duitse versie
van Madurodam. Overigens zijn de resten van het vliegveld nog te zien. Aan de Zand-
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bongenweg staat nog steeds de bunker met de inmiddels dichtgemetselde schietgaten. Het
andere schijnvliegveld was aan de Witteveenweg te Buurse. Ten noorden van Rijssen was een
noodvliegveld. Op die plek ligt nu een bedrijventerrein en is er geen spoor meer van terug te
vinden.

Om het vliegveld te beschermen werden er twee schijnvliegvelden aangelegd in de buurt.
Eentje in Herthme, gemeente Weerselo. Dit schijnvliegveld had een bunker, die staat nu aan
de Zandbongenweg. Op het vliegveld was een rails gemaakt waarover een namaakvliegtuigje
heen en weer kon rijden. Het andere nepvliegveld en de ander aan de Witteveenweg bij Buurse.
Een noodvliegveld ligt dan net ter noorden van Rijssen. Op die plek ligt nu een bedrijventerrein
en is er geen spoor meer van terug te vinden.
In 1921 wordt begonnen met het aanleggen van een klein vliegveld van vierhonderd bij
tweehonderdvijftig meter in het gebied tussen Enschede en Oldenzaal en Oldenzaal Hengelo.
Het vliegveldje wordt aangelegd voor het geven van luchtvertoningen.
Op 18 mei 1921 kan het publiek de eerste vliegtuigen bewonderen op het vliegveld. Dat
vliegveldje is een kort leven beschoren door toenemende veiligheidseisen.
In 1927 wordt het vliegveld-comité Twente opgericht en twee jaar later wordt begonnen met
het vliegveld op de uiteindelijke plek. Deze wordt op 31 augustus 1931 geopend.
Een grote militaire oefening werd in 1937 op het vliegveld gehouden en twee jaar later was er
een grote legerdag op het vliegveld om de militaire kracht aan het publiek te tonen. Een
militaire functie kreeg het vliegveld niet en een jaar later werd het vliegveld zelfs geheel
ontbonden omdat het financieel niet rendabel bleek.
Het vliegveld werd tijdens de mobilisatie onklaar gemaakt door grote geulen te ploegen in de
grasmat. De hangaars werden direct na de Duitse inval door het 3-5 Grens battalion onder
leiding van sergeant K.G. Olsmeijer opgeblazen.
De Duitsers toonden hun interesse in het vliegveld vanaf de herfst van 1940. Honderden
Duitse soldaten werkten aan de uitbreiding van het vliegveld en ook een groot deel van de
Twentse aannemers werden voor deze klus ingezet. De Duitsers betaalden een goede
vergoeding voor de werkzaamheden en vrijwel alle aannemers deden mee. Voor de arbeiders
leek het werk op het vliegveld in die periode een goede manier om aan Arbeidseinsatz in
Duitsland te ontkomen. Tegen het eind van het jaar waren er 6000 arbeiders bij de
werkzaamheden betrokken.
Na vijf maanden was het complex zo'n negenhonderd hectare. eenenzeventig boerderijen en
tweeentwintig woningen hadden moeten wijken voor het vliegveld waar de rest van de oorlog
zo'n vijftien soldaten zouden verblijven. Een groot deel van de soldaten werd ondergebracht
op het als dorp opgezette complex Zuidkamp.
Zuidkamp is tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld als een Duitse legerplaats, ten
behoeve van vliegbasis Twenthe. Het landschap werd als het ware gegijzeld en met
manschappenverblijven, een noodhospitaal, werkplaatsen en tal van andere voorzieningen
bebouwd. Desondanks hield Zuidkamp het vooroorlogse landschappelijk karakter misschien
wel beter vast dan het omringende agrarische land. De luchtmacht is inmiddels verdwenen.
Enkele recente gebouwen zijn nog in gebruik bij defensie gebleven. Vliegwiel Maatschappij
Twente wil nu graag weten of Zuidkamp cultuurhistorische waarden bezit en hoe deze
vervolgens gebruikt kunnen worden in toekomstige ontwikkelingen.
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Dit onderzoek behelsde niet zozeer een cultuurhistorische verkenning, maar de iets minder
intensieve cultuurhistorische quickscan. Archiefonderzoek is derhalve achterwege gelaten.
Het onderzoek bestond voornamelijk uit veldonderzoek en gesprekken met betrokken partijen
zoals RACM, het Oversticht, de gemeente Enschede en Nederlandse Federatie van Luchtvaart
Archeologie.
Op een aantal vragen werd antwoord gezocht: welke onderdelen van het landschap, het
stedenbouwkundig ensemble en de gebouwen hebben veel of weinig cultuurhistorische
waarde? Wat zijn, vanuit cultuurhistorisch oogpunt, kansen en bedreigingen voor toekomstige
ontwikkelingen van Zuidkamp en hoe kan in het toekomstige ontwikkelingsproces de
cultuurhistorie verder worden meegenomen?
Zuidkamp heeft een unieke historische gelaagdheid: de archeologische ondergrond, het
Twentse cultuurlandschap, de Duitse legerbasis en vervolgens (60 jaar lang) een Nederlandse
basis. Dankzij de gelaagdheid is er ruimte voor een volgende laag. Dat Zuidkamp zal
transformeren is een gegeven. Maar heeft deze plek in de toekomst ook een geheugen? Hoe
kan het verleden bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit, herkenbaarheid en identiteit? Dit
soort vragen zijn niet met een cultuurhistorische scan of verkenning op te lossen, maar horen
een plek te krijgen in een open, integraal ontwerpproces. De onderzoeksresultaten van deze
quickscan moeten daarom opgevat worden als cultuurhistorische agenda ten behoeve van de
verder planontwikkeling in dit gebied.
Het vliegveld wordt de basis voor diverse nachtjager squadrons. Als eerste kwam de 6. Gruppe
Nachtjagergeschwader 1 (6/NJG 1). In juni 1941 maakt deze plaats voor III./NJG 1.
Om de nachtjagers naar hun doel te kunnen leiden worden er radarinstallaties op
verschillende plekken in Nederland geplaatst. In de buurt van Fliegerhorst Twenthe is zijn dat
twee Würzburg Reise radars bij Goor, zij zijn onderdeel van het militair complex Kröte
(schildpad). Ook bij Denekamp aan de Steenmatenweg wordt een Würzburg Reise radar
geplaatst. Enkele betonnen pijlers in natuurreservaat Agelerbroek herinneren nog aan het
radarstation. Het dak van een bunker wordt nu als bruggetje gebruikt in het natuurgebied..
Als laatste staat er ook op het terrein van vliegveld Twenthe een radarstation, stellung Fox
genaamd.
Op 15 augustus 1944 wordt het vliegveld door vijfenzeventig Amerikaanse bommenwerpers
gebombardeerd. Die zelfde dag zijn verschillende andere vliegvelden in Nederland ook het
doelwit van geallieerde bombardementen. Het Twentse vliegveld wordt zwaar gehavend door
het bombardement.
In november 1944 komen er Junkers 88's bij van I/NJG 2. Een maand later komen ook de
dagjagers van Stab I./JG 1 en I./JG 1die met Focke Wulf 190 vlogen. Deze vliegtuigen kwamen
net voor het begin van operatie Bodenplatte aan op het vliegveld. Operatie Bodenplatte was
de laatste Duitse poging om een vernietigende slag toe te brengen aan de geallieerde luchtvloot
in Zuid Nederland en België.
Op 14 januari 1945 zijn de FW190's van plan om Twenthe te verlaten. Tijdens het opstijgen
worden ze verrast door Spitfires van het 401 en 442 Squadron. Veel Duitse jagers worden
neergeschoten.
Op 24 maart 1945 om 07.00 uur beschieten Amerikaanse jagers het vliegveld. Om 17.30
wordt het vliegveld gebombardeerd door 152 B-17's. Ze droppen driehonderdelf ton
brisantbommen . De start- en landingsbanen worden daarbij geheel verwoest.
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Bombardement op vliegveld Twenthe op 24
maart 1945
Op 24 maart 1945 start voor de geallieerden operatie Varsity. Twee luchtlandingsdivisies
landen aan de overkant van de Rijn waarbij ze de weg proberen vrij te maken voor een
grootscheepse landing met stormboten. Die dag vliegen bijna alle groepen zware
bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht twee missies. In de ochtend wordt er een
missie gevlogen ter directe ondersteuning van de opmars over de Rijn en in de middag worden
er diverse missies gevlogen om Duitse vliegvelden te bestoken die in de buurt van het
landingsgebied zijn gelegen. Vliegveld Twente is een van deze vliegvelden. Het vliegveld wordt
die middag door honderdtweeenvijftig Amerikaanse B-17 bommenwerpers gebombardeerd. Bij
de aanval wordt het vliegveld grotendeels verwoest.

Bommenwerpers van de volgende groepen doen mee aan de missie:
1e BG
92e BG
303e BG
305e BG
306e BG
379e BG
381e BG
384e BG
398e BG
401e BG
457e BG

13 B-17's
aantal onbekend
43 B-17's
aantal onbekend
13 B-17's
aantal onbekend (mission 310)
12 B-17's
13 B-17's (mission 298)
11 B-17's
12 B-17's
12 B-17's

Totaal 153 waarvan 152 doel bereiken
Oorlogsdagboek 534e Bom Squadron - 381st Bom Groep
" De tweede missie van de dag werd door onze bemanningen uitgevoerd met als doel het
vliegveld Twente/Enschede in Nederland. Er waren geen vijandelijke jachtvliegtuigen om ons
tegen te houden en er was weinig luchtafweer. Het luchtafweer dat er was was wel goed gericht
en hardnekkig. Slechts drie vliegtuigen van onze groep namen deel aan de formatie boven het
doelwit. Deze vliegtuigen werden bestuurd door de luitenanten Rice, Davis en Peterson. "Bron:
381e
Bombardement
Groep
website
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Een formatie bommenwerpers van de 457e Groep gezien vanuit de buikkoepel van een
bommenwerper. De groep is op missie om vliegveld Twente te bombarderen op 24 maart.
Bron: 457e Bombardement Groep website
Oorlogsdagboek 457e Bombardement Groep
Kapitein Anderson leidde de "94th Low A Composite Combat Wing" tijdens het opstijgen om
17.40. Terwijl de bemanningen van de middag missie bezig waren met de briefing en zich
klaar maakten voor de missie keerde de ochtendmissie terug. Al snel ging het verhaal rond
over de sterke vijandige tegenstand van die ochtend. Eén bommenwerper was teruggekeerd
met een groot stuk van de vleugel erafgescheurd. Het moraal van de bemanningen leed onder
het nieuws. De formatie verzamelde zich waarbij de 351st Groep voorop vloog. Er werd op
zicht gebombardeerd waarbij de volgende squadrons op dezelfde plek hun bommen zouden
afwerpen. Het voorste squadron was teveel naar links afgedreven en gooide zijn bommen niet
uit. Dit maakte het noodzakelijk om een 360 graden draai te maken en een tweede keer op
het doel af te vliegen. De bommenwerpers waren verdeeld in een laagvliegend deel en een
hoogvliegend deel. Het laagvliegende deel wierp wel zijn bommen af bij de eerste vlucht boven
het doelwit. Er waren geen wolken alleen wat flarden en rook. De bommen van het
laagvliegende deel werden afgeworpen vanaf 21.400 voet. De resultaten van het
bombardement
door
het
laagvliegende
deel
waren
redelijk.
De bommenwerpers die meteen hun bommen af hadden geworpen wachtten niet tot het
leidende squadron zijn 360 graden draai had gemaakt, maar keerden meteen terug naar hun
basis. De Duitsers hadden wat munitie bewaard voor de middag-aanval. Luchtafweer was
gemiddeld
en
redelijk
scherp.
Bron:
457e
Bombardement
Groep
website
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Bemanning die voor de 303e Bombardementsgroep de missie naar Twente leidde.
Bron: http://www.303rdbg.com/lc346.html
Oorlogdagboek
535e
Bombardementsgroep Group

Bombardementssquadron

-

381e

De groep nam met 12 vliegtuigen mee aan de tweede missie van die dag. Majoor Taylor en piloot
Luitenant Larry Smith leidde de formatie. Met hem vlogen Luitenants McLaughlin en Bowler in
"Los Angeles City Limits". Er was een lichte mist aan de grond maar deze weerhield kapitein
Palenick de leidende bommenrichter er niet van om prima werk te verrichten en de bommen af
te werpen midden op het kruispunt van de landingsbanen van vliegveld Twente.
Er was geen vijandige weerstand op deze missie. Onze Mustang gevechtsvliegtuigen waren
aanwezig om dekking te bieden tijdens de missie. There was no enemy opposition to this effort.
Our
Mustang
escort
was
seen,
covering
the
area
in
general.
Bron:
381e
Bombardement
Groep
website
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Het dagboek van de Amerikaanse vlieger Technisch Sergeant Ralph F. Will. - Engineer 600ste
Squadron 398 BG
Op 1 april gaat het vliegtuig over in geallieerde handen bij de bevrijding van Enschede. De
geallieerden gaan snel te werk en binnen korte tijd is het vliegveld klaar en landen de eerste
geallieerde Spitfires.
Na de oorlog behoudt het vliegveld zijn militaire functie.
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Verzet Lidwina
Om helder te krijgen wat de achtergrond is van het dramatische verhaal over de verwoesting
van het hoofdkwartier van de KP-Twente, wil ik aandacht vragen voor een sluimerend conflict
tussen Johannes ter Horst van KP-Twente en kapitein Lancker van de RVV-Salland.
RVV betekent Raad van Verzet. Eigenlijk is het ook een soort knokploeg, die in een
aangrenzend gebied opereerde. In de praktijk was het voornamelijk een papieren organisatie,
vooral gericht op de periode van na de bevrijding. Lancker gaf z'n instructies vanachter zijn
bureau op papiertjes. Als je dat vergelijkt met Johannes, dan zie je een hemelsbreed verschil.
Hij overlegde constant met zijn vertrouwelingen. Niks geen papieren opdrachten. Hij is echt
een man van de praktijk. Ik begin met iets te vertellen over die kapitein Lancker. Wat is dat
voor een man? Hoe moeten we hem beoordelen? Daarna komt Ria Hermans aan de beurt. In
deze geschiedenis vervult zij een sleutelrol. Niet bepaald een heldinnenrol. Voordat we bij de
verovering van Lidwina aankomen, komt er nog heel wat andere informatie voorbij.
Het is niet bepaald een simpel hoofdstuk. Hoe valt de tegenstelling tussen de knokploeg (RVV)
van kapitein Lancker en de Twentse KP van Johannes ter Horst te verklaren? En wat heeft
dat voor gevolgen?
We beginnen bij een korte levenschets van kapitein Lancker om een zo volledig mogelijk beeld
te krijgen van de gebeurtenissen.
Albert Ferdinand Lancker is op 2 maart 1894 te Utrecht geboren en begon zijn militaire
loopbaan al op zestienjarige leeftijd te Kampen. In 1916 is hij tweede luitenant der infanterie
en na twee dienstperioden in Ned. Indië wordt hij in 1935 bevorderd tot Kapitein.
In de meidagen van 1940 ligt Kapitein Lancker met zijn compagnie in Peelstelling, maar moet
terugtrekken en tracht met zijn manschappen scheep te gaan van Duinkerken naar Engeland
waarvoor hij echter geen toestemming krijgt.
Als gevolg van activiteiten tegen de Duitse bezetter wordt hij al in december 1940 gevangen
genomen
en
zit
enkele
maanden
in
de
Scheveningse
gevangenis.
Wanneer de Duitsers in augustus 1942 van de oud-officieren eisen dat zij zich weer in
krijgsgevangenschap melden, verplaatst hij zijn activiteiten naar Twente, waar hij onder de
schuilnaam 'De Jong' een netwerk van verzetsmensen opbouwt. Hij wordt door zijn status als
beroepsofficier en door zijn ervaring al gauw de spil van de Raad van het Verzet in Twente en
Salland.
Hij organiseert droppings van wapens en geheime agenten vanuit Engeland. Onder de
schuilnaam Evert wordt hij in november 1944 commandant van het district Salland, wanneer
de organisatie van de B.S. wordt herzien. Die functie blijft hij bekleden tot aan zijn dood op
11 februari 1945. Bij een inval op een boerderij schiet hij twee Duitsers dood en vlucht weg.
Het is niet zeker of hij dodelijk werd getroffen door een Duitse kogel of dat hij zichzelf doodde
na zwaar gewond te zijn neergevallen.
Kapitein Lancker bevrijdde in februari 1945 zijn verloofde Ria Hermans uit een ziekenhuis in
het Duitse Gronau en nam haar na enige omzwervingen mee naar het schuiladres in Hoge
Hexel. Daar vond op de dag van hun beider aankomst het fatale vuurgevecht plaats. De S.D.ers Neubacher, Hardegen en Böhnke staken dezelfde dag de woning van meester Nieuwboer
in brand. Meester Nieuwboer week uit naar Tubbergen.
Wie is de verloofde van kapitein Lancker, Ria Hermans?
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Ria Hermans is geboren te Leiden op 20 juli 1914 en sinds 1939 verloofd met kapitein
Lancker. Lancker is gescheiden. Hij is getrouwd geweest met een Duitse. Hij woont nu samen
met Ria Hermans. Vandaag is dat in onze samenleving geaccepteerd als de gewoonste zaak
van de wereld. In de oorlogsjaren was dat voor velen verwerpelijk. Zeker voor een
gereformeerde jongen als Johannes.
In 'De illegalen' schrijft Coen Hilbrink over haar het volgende: "Haar broer werkte samen met
de Twentse RVV-leider in diens OD-periode te Den Haag.
Lanckers Twentse medewerkers hebben het niet zo op haar begrepen. Hier volgen enige
citaten:
"Ria

Hermans

was

zijn

maîtresse,

een

echte

Haagse

Blufdame".

"Ik had nooit bij haar het gevoel van: als die gepakt wordt gaat ze door dik en dun. Haar blik
stond me niet aan, ze durfde me niet eens aan te kijken. Ria was een kat in het nauw, had
een onstandvastig karakter. Ik zou nooit met haar in zee gaan. Dat vond ik zwak van Evert."
"Ik kreeg van haar geen degelijke indruk".
"Ria was brutaal. Ze stak overal d'r neus in. Zo gauw je wat zei, begon ze al te kwekken."
Ria Hermans fungeert als Lanckers rechterhand en is als zodanig in diens illegale
werkzaamheden in hoge mate ingewijd. Ook verricht zij koeriersdiensten voor haar verloofde."
(p.254,255)
Niet bepaald positieve opmerkingen over de vriendin van hun KP-leider. Dat geeft te denken.
Als Evert (Lancker dus) de grond te heet onder de voeten wordt, duikt hij onder in Hoge Hexel
bij onderwijzer Nieuwboer. Ondertussen blijft Ria Hermans op het oude adres wonen om RVVwerkers die nog niet weten van Everts vertrek, op te vangen en in te lichten.
Hilbrink schrijft op p. 255: "Een week daarvoor, rond 27 augustus, rijdt zij met Lancker mee
naar een bespreking met Johannes ter Horst op Lidwina. Zij blijft wachten in de auto voor de
poort van de oprijlaan van de villa. Binnen praat Lancker met Ter Horst en de zijnen over
samenwerking op het gebied van sabotage tussen zijn sabotagegroepen en die van de Twentse
KP. Zoals we reeds zagen, vindt Ter Horst Lanckers plannen te kinderachtig. (Hij had
voorgesteld om op het veld staande hooimijten in de fik te steken ter gelegenheid van de
verjaardag van de koningin (Zie hoofdstuk 19). Daarom moet de RVV-leider onverrichterzake
vertrekken.
Deze informatie komt straks nog eens aan de orde. Ze is voor deze geschiedenis van Lidwina
van heel groot belang.
Via omzwervingen kwam de kapitein Lancker in Twente en vestigde zich met zijn vriendin Ria
Hermans in het huisje van de weduwe Bakker aan de Ommerweg te Hellendoorn.
Van hieruit bouwde hij aan de verzetsorganisatie RVV. De RVV is een verzetsgroep, waarvan
nogal wat ex-militairen deel uitmaken. Doelstelling is: verzet tegen de vijand, o.a. door
sabotageacties. Zoals gesteld is stond de RVV verder van de praktijk van het verzetswerk af
dan de groep van Johannes. Deze groep heeft ook een eigen "pilotenlijn". Daardoor komt Jules
Haeck, de leider van de pilotenlijn in Twente, in contact met Lancker.
Begin juli heeft Haeck een gesprek met Johannes ter Horst, waarbij Haeck aandringt op
samenwerking met Lancker. Dit zou de pilotenlijn ten goede komen. Een afspraak wordt
gemaakt voor een bespreking tussen Lancker en Ter Horst in Hellendoorn.
Wanneer Johannes ter Horst, samen met Henk Heerdink, op de belegde vergadering komt,
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blijken er allerlei mensen aanwezig te zijn die Johannes niet eerder ontmoet heeft. Johannes
maakt dan aan Lancker duidelijk dat hij er niet van gediend is dat er nog meer personen
aanwezig zijn, die hij niet kent en die hij daarom geen vertrouwen kan geven.
Lancker en Ter Horst gaan dan samen naar boven. Daar toont Lancker zijn op schrift gestelde
plannen. Terug op Lidwina, laat Johannes weten dat hij samenwerking met Lancker een
gevaarlijke zaak vindt.
Op donderdag, 24 augustus geeft "Witte Piet" (weer een ander dan 'Blonde Piet') aan Joop
Abbink door dat er in Twente wapens zullen worden afgeworpen, die bestemd zijn voor de
RVV, onder leiding van kapitein Lancker, maar ook een gedeelte daarvan is bestemd voor de
KP-Twente.
De volgende dag gaat Joop Abbink naar huize Lidwina in Zenderen en doet van dit bericht
mededeling. Enige dagen later nodigt Joop Abbink Johannes ter Horst, Daan Hillenaar en Cor
Hilbrink uit voor een vergadering in verband met de op handen zijnde wapendropping in
Twente. Daar horen ze dat de dropping gepland is aan de Dinkel. Deze dropping mislukt.
Op diezelfde dag (dinsdag 29 augustus) dat Johannes ter Horst met Henk Bos het één en
ander recht heeft gezet met betrekking tot de mislukte wapendropping, vindt nog een gesprek
plaats. Kapitein Lancker, leider van de RVV, komt naar het hoofdkwartier van de Twentse KP,
huize
Lidwina
in
Zenderen
en
spreekt
daar
met
Johannes
ter
Horst.
Lancker vraagt Johannes diens medewerking met betrekking tot sabotageacties, ter
gelegenheid van de verjaardag van de koningin. Hij wil hooimijten in de fik steken als inleiding
van sabotage-acties. Na het aanhoren van de plannen van Lancker weigert Johannes hieraan
deel te nemen.
Na de mislukte overval op het politiebureau te Enschede is men de volgende dag vrijdag 1
september al weer druk met een andere zaak bezig. Via de radio wordt het bericht ontvangen
dat er een wapendropping plaats gaat vinden op het afwerpterrein bij Tilligte aan de Dinkel.
Deze keer lukt de dropping wel. Die nacht komen op dit afwerpterrein wapens neer, verpakt
in vierentwintig containers. Deze worden zo snel mogelijk ondergebracht op een schuiladres.
Als vangers wordt ook gebruik gemaakt van een plaatselijke groep.
De volgende dag worden de wapens naar het hoofdkwartier Huize Lidwina gebracht. Op dat
moment wordt het in Huize Lidwina een drukte van belang. De wapens moeten uit het vet
gehaald worden en gebruiksgereed worden gemaakt.
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Dit monument werd opgericht op de droppingsplaats bij de boerderij van de familie Mollink.

300

Heel stijlvol ingericht door de Heemkundige vereniging uit Denekamp.
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Schitterende verbeelding van het afwerpen van de containers gevuld met wapens, ook met
sigaretten en chocola!
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Zo groot waren de containers, er kon heel wat in.
Nadat Kapitein Lancker heeft vernomen dat er wapens bij Tilligte gedropt zijn en nu in het
bezit zijn van de KP te Zenderen, verzoekt hij Johannes ter Horst te komen praten over de
levering van wapens ten behoeve van zijn RVV-brigade.
Het gesprek vindt kort daarop plaats in Nijverdal, in het zomerhuisje van de
zevenendertigjarige brandstoffenhandelaar Johan Prins uit Hengelo, die zowel voor de LO als
voor de RVV-groep van Jules Haeck werkt.
Bij dit gesprek zijn aanwezig: Johannes ter Horst, Lancker, Johan Prins, Jan Hillenaar en Cor
Hilbrink. Buiten in de auto wacht de vriendin van Lancker, Ria Hermans. Nadat de bespreking
is
beëindigd,
is
het
besluit
gevallen.
Lancker
krijgt
géén
wapens.
Let wel: hierbij waren meer leden van de KP van Johannes betrokken. Het besluit is niet alleen
door Johannes genomen.
Zaterdag 2 september krijgt kapitein Lancker van de RVV een telegram met de volgende
inhoud:
"Op geallieerd initiatief en met volledige instemming van Hare Majesteit de Koningin en
betrokken ministers wordt overwogen de actieve verzetsgroepen bij eventuele
krijgsverrichtingen te erkennen als “Binnenlandse Strijdkrachten” onder leiding van Prins
Bernhard die rechtstreeks staat onder Eisenhower. Pleeg overleg met de OD, KP en LO en
andere hiervoor in aanmerking komende organisaties! U moet voorlopig wapens uitdelen naar
behoefte. Lodewijk, Chris en Maurits zijn geland op Bertus bij Voorthuizen op de Veluwe."
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Op dezelfde dag waarop Johannes in de pastorie aan de Wilhelminastraat met Minie Schreurs
in het huwelijk trad, gebeurde er op Lidwina een vreselijk ongeluk. Bij het schoonmaken van
één van de stenguns blijft iemand met zijn kleding achter de trekker hangen. Rondvliegende
kogels
treffen
Henk
Heerdink
(verzetsnaam
Henk
Visser)
dodelijk.
Eens had hij tegen zijn zoontje gezegd: "Opdat jij later in vrijheid je Christus kunt belijden,
daarom doe ik het." Tegen vrienden zei hij: "Als het daarom niet was, zou ik het niet kunnen
volhouden, want ik ben het soms ook wel zo zat." Zo zwaar viel hem het KP-werk. Zijn dood
was een groot verlies, want hij was een belangrijke kracht in het verzet. In een parachutedoek
werd hij in een nabij gelegen bos begraven. Hij was de eerste dode van de KP-Twente.

Henk Heerdink (Henk Visser)
Henk
was
een
van
de
meest
ervaren
leden
van
de
KP-Twente.
Deze tweeentwintigjarige gereformeerde textielarbeider richtte in 1943 te Wierden een KP op.
In dat jaar liet hij bijvoorbeeld speciale sleutels smeden waarmee hij rails kon losschroeven
van het baanvak Amersfoort-Twente-Duitsland. In mei 1944 liet zijn groep een Duitse
goederentrein ontsporen. Het duurde dagen voor het baanvak weer vrij was.
Majoor Henk Brinkgreve, John Olmsted en de marconist John Austin landen op dinsdagnacht
van de twaalfde september om 00.20 uur met hun parachute op het afwerpterrein tussen
Daarle en Nijverdal in het buurtschap "De Piksen". Ze komen uit het Britse Jedburgh.
Vandaar de naam Jedburghteam. Zij hebben tevens verbindingsmiddelen meegenomen zodat
zij contacten kunnen leggen met Londen of andere geallieerde radiostations. De taken die de
drie hebben zijn ook: achter de linies aan de vijand zoveel mogelijk schade toebrengen en
troepenbewegingen in kaart brengen en hiervan berichtgeving doen. Ook worden die nacht
containers afgeworpen met o.a. radioapparatuur, wapens en springstof, ook sigaretten en
chocola!
Kapitein Lancker de leider van de RVV Salland is ingenomen met deze drie, die een versterking
voor hem betekenen. Hij kan zo betere contacten onderhouden en zorgen dat verdere
wapendroppings bij hem terecht zullenkomen. De wapens en munitie en ook de springstoffen
worden op fietsen gedistribueerd.
Nadat Johannes ter Horst van de dropping heeft vernomen, die op 12 september bij Piksen
plaatsvond, waarbij tevens een Jedburghteam was geland, belt hij naar Hellendoorn.
Hij krijgt Ria Hermans aan de telefoon en vraagt haar een gesprek met Lancker te arrangeren.
Ria zegt dat er nu geen tijd is om te praten, maar dat er gehandeld moet worden.
Via Wiek Horvath (RVV-contactman van Lancker in Almelo) weet Johannes uiteindelijk
contact te leggen met Lancker. Lancker stemt toe dat er een gesprek plaats kan vinden tussen
de leden van het Jedburgteam en de KP-leiding.
Op donderdag 14 september vindt dan het gesprek plaats met de KP'ers Ter Horst en Hilbrink.
Lancker leidt hen persoonlijk naar een bos op het Hoge Hexel, maar hij is niet aanwezig bij
het gesprek tussen Brinkgreve en de beide KP'ers. De beide KP'ers doen hun best Brinkgreve
ervan te overtuigen dat de sabotageacties van de voorgaande dagen gepleegd zijn door de KP
van Johannes en niet door de RVV. Kennelijk had Lancker alle daden op zijn naam
geschreven en dat door laten seinen naar Londen. Na dit gesprek is Johannes er niet van
overtuigd
dat
Brinkgreve
alles
gelooft
wat
hij
hem
heeft
verteld.
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Johannes zegt onder andere tegen Arie van Brakel, een drieendertigjarige wachtmeester bij de
marechaussee te Hellendoorn, die zowel goede contacten heeft met Lancker als met Johannes
ter Horst, dat het gesprek niets heeft opgeleverd. Van Brakel gaat dan naar Lancker en zegt
dat de wrijvingen tussen Ter Horst en hem niet langer kunnen, vooral ook omdat majoor
Brinkgreve heeft gezegd dat het nog wel zes weken kan duren voordat de geallieerden er zijn.
Helaas helpen deze woorden ook niets.
Johannes beklaagde zich in de zomermaanden regelmatig bij Klaas Straatman, over de
toenemende chaos, van de afzonderlijk opererende knokploegen met alle risico's van dien.
Klaas Straatman is een oud OD-contact van Johannes.
In besprekingen tussen Hein van Joolen en Johannes ter Horst, medio september, verklaart
Johannes zich bereid als commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten afdeling Twente
op te treden en zich onder commando te stellen van de Gewestelijk BS-commandant, de
kolonel Hotz.
Hein van Joolen (reserve 1ste luitenant die vocht bij de Grebbeberg en later verzetsleider
wordt) verklaart in een gesprek met de auteur van het boek 'De illegalen':
‘Twente had de samenvoeging van het verzet eerder voor elkaar dan de BS tot stand kwam. In
het voorjaar van '44 zaten al die groepen elkaar in de nek. Klaas Straatman uit Enschede
vond dat te gevaarlijk. Klaas kwam daarom bij mij, of ik eens met Ter Horst wilde praten. Ik
kreeg een enorm flinke indruk van Ter Horst. Ik wist verder ook niets van die KP-groepen.
Niemand wist iets van elkaar. Ik had toen al wel van Lancker gehoord. Ik wilde een
commandant voor Overijssel. Ik deed daarom aan Johannes het volgende voorstel: ik plaats
mij als commandant van de Ordedienst onder jou als de commandant van Twente, als jullie
Hotz accepteren als commandant van Overijssel’.
Op maandag 18 september laat Henk Brinkgreve door een koerier via Ria Hermans bij Van
Brakel een briefje bezorgen met de mededeling dat hij de KP-leiders zo snel mogelijk wil
spreken.
De volgende dag in de middag vindt het gesprek plaats in de woning van een politieman in
Daarlerveen.
Kennelijk is dit gesprek zo goed verlopen dat er een klein feestje wordt gebouwd. Wanneer
later Lancker binnen komt, zegt Brinkgreve tegen hem dat hij met zijn mannen intrek zal
nemen in het hoofdkwartier van de KP bij Zenderen en dat hij de leiding over zowel de RVV
als de KP in Twente op zich neemt.
Even later, het is al avond, rijdt een grote vierdeurs limousine voor, waarmee het
Jedburgteam,
door
de
KP'ers
naar
Zenderen
wordt
gereden.
Kennelijk heeft Brinkgreve zich geërgerd aan de rivaliteit tussen Ter Horst en Lancker. Nu de
bevrijding zo nabij is moeten de handen ineen worden geslagen. Gezien de plezierige afloop
van het gesprek tussen Brinkgreve en Ter Horst, zal Ter Horst wel geaccepteerd hebben dat
Brinkgreve de leiding neemt.
Nu de geallieerden binnen enkele weken verwacht worden, geeft Brinkgreve de opdracht om
zoveel mogelijk de voor de geallieerden van belang zijnde bruggen te bewaken en ervoor te
zorgen dat deze niet worden opgeblazen.
Dagelijks is Brinkgreve ook bezig met steeds terugkerende problemen die zich voordoen tussen
de RVV'ers en de KP'ers.
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Na de arrestatie van Johannes ter Horst worden tegelijkertijd door de Duitsers
(Kronenbergkommando) invallen gedaan bij Henk Mulder, Roelof Blokzijl als bij weduwe
Bakker, wonende aan de Ommerweg 24 te Hellendoorn. Daar gaat het om kapitein Lancker.
Die is niet thuis. Helaas is zijn verloofde Ria Hermans wel aanwezig.
Het is inmiddels 07.30 uur, wanneer de heer Kamphuis, een buurman in de gaten krijgt dat
er iets gaande is in de woning van mevrouw Bakker en besluit dit door te geven aan zijn
contactman, Arie van Brakel.
Arie is wachtmeester der Koninklijke Marechaussee en onderhoudt zowel contacten met
Johannes ter Horst als met kapitein Lancker.
Na de arrestatie van Johannes is men direct begonnen met het weghalen uit Lidwina van alles
wat aan de KP herinnert.
Niet alles kon de vorige avond meegenomen worden. Daarom zijn een aantal KP'ers die
ochtend te omstreeks 08.00 uur teruggekomen om de ontruiming voort te zetten. Om de
laatste spullen op te halen en de laatste sporen uit te wissen.
De aanwezigen zijn: Daan Hillenaar, Henk Michel (bijnaam Koos), Dirk Ruiter, Chiel Ploeger,
Coen Hilbrink en Hilbrink sr. (de vader van Coen). Inmiddels is Arie van Brakel te omstreeks
08.15 uur weer terug in zijn huis en besluit het hoofdkwartier in Zenderen te bellen, om hen
te waarschuwen. Hilbrink sr. neemt de telefoon op.
H. Ja?
A. Wilt u tegen Johannes zeggen.
H. Die is er niet.
A. Wilt u dan tegen de anderen zeggen dat het huis van "Evert" in brand staat?
H. Ja, komt goed.
Dit telefoongesprek wordt kennelijk door Hilbrink sr niet begrepen. Om 08.30 uur krijgt Arie
van Brakel te horen dat waarschijnlijk alleen Ria Hermans is gearresteerd. Hij belt
andermaal naar Lidwina: Weer neemt dezelfde Hilbrink sr op:
H. Ja?
A. Ja hallo wilt u doorgeven dat het huis van "Evert" in brand staat?
H. Eh, wat? Ja, ik zal het doorgeven. Weer begrijpt Hilbrink sr de boodschap kennelijk niet.
Het is omstreeks 10.00 uur. Ria Hermans wordt nog steeds aan de hand van een briefje dat
in het huisje in Hellendoorn gevonden is, nader aan de tand gevoeld. Zij bekent dat zij de
vriendin is van Lancker. Daarna wordt zij meegenomen naar de Dienststelle aan de
Bornsestraat te Almelo. Onderweg vertelt zij al over een hoofdkwartier van de KP in Zenderen.
Zij geeft een beschrijving van dat huis.
Omstreeks de tijd dat het Kommando met Ria Hermans onderweg is van Hellendoorn naar
Almelo doen de KP-mensen Cor Hilbrink, Dries Kalter en Dick van Harten een laatste poging
om Johannes vrij te krijgen.
Gewapend geweld is onmogelijk, dus proberen zij het diplomatiek door het aanbieden van veel
geld, via een SD-contact. Helaas gaat dit SD-contact hier niet verder op in.
Te omstreeks 10.30 uur komt Ria Hermans aan bij de Dienststelle aan de Bornsestraat en
wordt daar naar binnen gebracht. Uit alle macht wordt personeel gemobiliseerd en worden
drie auto's geregeld.
Het is omstreeks 11.30 uur, wanneer een twaalf man sterke groep Duitsers op aanwijzingen
van Ria Hermans richting KP-hoofdkwartier rijden.
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Niet direct wordt Lidwina gevonden. Een aantal keren rijdt de kolonne auto's verkeerd.
Uiteindelijk tegen 12.00 uur zegt Ria:
Ik

geloof

dat

het

hier

is!"

en

wijst

daarbij

op

het

toegangshek

van

Lidwina.

De Duitsers zijn zo gebrand op succes, dat zij geen planning maken hoe zij de zaak aan zullen
pakken. Ook weten zij niet hoeveel mensen zij daar zullen aantreffen en wat hen daar te
wachten
zal
staan.
Ze
hebben
bloed
geroken
en
gaan
door!
Op Lidwina is inmiddels alles verzameld en ingepakt. Chiel Ploeger zegt dat hij de auto gaat
halen zodat alles ingeladen kan worden. Juist op dat moment gaat de alarmbel op Lidwina,
ten teken dat er een auto de poort binnen komt rijden. Het is dan nog ongeveer honderd meter
tot de villa. Iedereen is gealarmeerd. Bij het zien van de naderende Duitsers schiet Daan zijn
pistool leeg. Ze hebben geen pistoolmitrailleurs meer. Die hebben ze zojuist ingepakt.
Chiel Ploeger, die de auto op wil halen en op dat moment in het bos loopt, wordt over het
hoofd gezien. De Duitsers lopen hem voorbij. Ze komen steeds dichterbij.
Daan Hillenaar werpt vervolgens een handgranaat in de richting van de Duitsers, waardoor
zij in dekking moeten. Daardoor ziet hij kans om in de richting het weiland te rennen en
springt vervolgens in een sloot. Koos, die in dezelfde richting vlucht, rent over de spoordijk.
Chiel houdt zich verscholen in het bos aan de voorzijde van de villa. Een andere vluchtende
wordt door de Duitsers dodelijk geraakt. Dit is Coen Hilbrink. Hij heeft nog een pistool met
twee patronen en een handgranaat bij zich op het moment dat hij wordt neergeschoten. Coen
was eigenlijk al ontsnapt, toen Minie hem riep:"Coen help me, ik zit vast in het prikkeldraad".
Toen Coen zich omkeerde om haar te bevrijden, werd hij getroffen door een vijandelijke kogel
en stierf ter plekke. Nog een vluchtende is Dick Ruiter. Hij wordt aangeschoten, doch niet
dodelijk gewond. Hierna wordt hij overmeesterd. Sietse Hilbrink sr (64 jr), de vader van Coen,
die zich in de tuin achter een paar bosjes had verstopt, wordt ook ontdekt. Voordat hij zijn
handen in de lucht doet, gooit hij nog iets in de vijver. Misschien een wapen? Verder zijn er
nog twee vrouwen aanwezig, die de afgelopen nacht gekomen waren om te helpen met
ontruimen. Dit zijn Minie ter Horst-Schreurs, de vrouw van Johannes ter Horst en Jo
Krabbenbos. Beide vrouwen zijn koerierster. Na mishandelingen, blijven ze bij hun verhaal
dat zij nog maar pas daar waren, de één als dienstmeisje en de ander als wasvrouw, die zojuist
de was op kwam halen. De Duitsers treffen automatische geweren, Amerikaanse uniformen,
munitie en handgranaten aan.
Het is inmiddels 13.00 uur geworden en de SD-mensen hebben alles onder controle. Eén van
de SD'ers krijgt opdracht om naar Almelo te gaan en aan zijn commandant verslag uit te
brengen van het succes. Nadat Kronenberger de SD'er heeft aangehoord, laat hij zich naar
Zenderen rijden.
Na een kort verhoor van de gearresteerde mensen, geeft hij het bevel de vrouwen vrij te laten.
Kennelijk
gelooft
hij het
verhaal
dat
de
vrouwen
hem
verteld
hebben.
Met de twee andere mannen, die nog in leven zijn, heeft hij geen medelijden en geeft opdracht
beide mannen te fusilleren.
Wanneer Jo en Minie tegen 14.00 uur vertrokken zijn, wordt Dirk Ruiter naar buiten geleid
en voor de Wachtman, genaamd Buro, geplaatst. Dirk staat met het gezicht richting Buro, op
een afstand van ongeveer vier tot vijf meter. Buro richt zijn geweer op de borst van Dirk en
vuurt. Deze valt dodelijk gewond op de grond.
Hermann Schrader heeft medelijden met de Hilbrink sr, wiens zoon zojuist ook is
doodgeschoten en vraagt aan Sietse: "Hebt u iets te zeggen? Ik zorg er dan voor dat u niet
wordt doorgeschoten." Sietse kijkt Schrader aan. Schrader ziet dat Sietse gewond is aan zijn
hoofd. Dan zegt Sietse: "Ik heb u niets te vertellen".
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Vervolgens wordt ook hij naar buiten gebracht en tegenover Buro geplaatst. Ook deze keer
heeft Buro er kennelijk geen enkele moeite mee om een mens van dichtbij dood te schieten.
Buro vindt men een dappere man, daarom wordt hij voor zijn fusillades die hij zojuist heeft
gepleegd, beloond met het horloge van Sietse Hilbrink.
Nadat de lijken in de villa zijn neergelegd, wordt met behulp van springstof de hele villa
opgeblazen.

De villa Lidwina, nog in volle glorie, voordat de SD haar duivelse werk had gedaan.

Dit was van die fraaie villa Lidwina over. Er waren drie dodelijke slachtoffers.
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Vader Sietse en zoon Coen Hilbrink, en Dick Ruiter vonden de dood. Minie ter Horst-Schreurs
vertelde later dat zij ook op de vlucht was. Ze bleef met haar rok in het prikkeldraad vastzitten.
Coen, die al verder was, zag dit en kwam terug om haar los te maken. Toen werd hij voor haar
ogen dodelijk door een Duitse kogel getroffen. Wat een tragisch verhaal!
Heel bijzonder vind ik dat de zoon en naamgenoot van Coen Hilbrink de belangrijkste
geschiedschrijver van zijn familiedrama werd met zijn belangrijke proefschrift 'De illegalen'.
Ik vind het navolgende sonnet uit het Geuzenliedboek op hen van toepassing, die bij Lidwina
werden vermoord.
Zij zagen 't doel
Als straks bevochten is de overwinning,
Dan vallen druk en spanning van ons af,
Dan lijkt, in overpeinzing en bezinning,
Een booze droom, al wat ons zorgen gaf.
Dan denken wij met eerbied en met tranen,
Aan die hun leven gaven in den strijd,
Om ons, door donk'ren tijd, den weg te banen,
Die naar den vrede en de vrijheid leidt!
Al mochten zij op aard' niet meer aanschouwen,
Den rijken zegen van hun grootsche daad,
Zij zagen 't doel - en gingen met vertrouwen.
God heeft de hooge taak hun opgedragen.
- De mensch vergeet, als 't leven verder gaat, Maar God geeft eeuwig hun Zijn welbehagen.
Een dag na de overval, door de Sicherheitsdienst, op huize Lidwina, zijn KP-mannen al weer
bezig met de reorganisatie. Dit keer gaat het niet meer om het formeren van één grote regionale
Knokploeg, maar om het organiseren van de Binnenlandse Strijdkrachten binnen de provincie
Overijssel, waarin alle verzetsorganisaties, zoals de KP, OD, RVV en nog een aantal
groeperingen, opgenomen zullen worden. Deze reorganisatie werd vanuit Londen opgedragen.
Als algeheel commandant van deze Binnenlandse Strijdkrachten werd prins Bernhard door
koningin Wilhelmina benoemd. Daan Hillenaar en Cor Hilbrink komen die volgende dag op de
boerderij van het Jedburghteam. Cor deelt daar mede dat hij de leiding van de KP in Twente
overgenomen heeft van Johannes. Als reden geeft hij op dat hij alle contactadressen heeft en
alle leiders van de illegale groeperingen persoonlijk kent. Hoe dit besluit tot leiderschap tot
stand is gekomen is onduidelijk. Dan vertrekken Cor Hilbrink, Daan Hillenaar en het
Jedburghteam naar het buurtschap Dulder, nabij Saasveld en doen intrek op de boerderij van
het echtpaar Juninck.
In eerste instantie wordt toch nog gewerkt aan een reorganisatie van de Twentse KP.
In de boerderij van Junninck wordt het nieuwe hoofdkwartier gevestigd. Er wordt een "Staf"
opgericht, waarbij de leiding over de gehele KP in Twente overgenomen wordt door majoor
Brinkgreve.
Dr. Coen Hilbrink over het optreden van Ria Hermans in zijn proefschrift 'De illegalen'.
Hilbrink heeft daar zeven jaar over gedaan. Hij is betrokkene bij Lidwina. Zijn vader Coen en
opa Sietze Hilbrink zijn bij de overval van de Duitsers op Lidwina om het leven gekomen.
Zoals gezegd: Vader Coen was al op de vlucht, toen hij merkte dat Minie, de vrouw van
Johannes ter Horst, met haar rok vast kwam te zitten in het prikkeldrraad. Hij keerde terug
op
zijn
schreden
om
haar
te
helpen
en
werd
toen
doodgeschoten.
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De schrijver van 'De Illegalen' is dus ter dege een betrokkene bij Lidwina waar zijn familie
woonde en waar zijn vader werd gedood. Daarom is het bewonderenswaardig dat juist hij de
geschiedenis van Lidwina heeft beschreven. We volgen zijn betoog: Adolf Becker, de SD'er die
Ria Hermans verhoorde.
Belangrijk voor onze kennis van Ria Hermans zijn de verslagen van de verhoren van Adolf
Becker van na de oorlog. Wie is die Adolf Becker? We volgen weer dr. Coen Hilbrink in 'De
illegalen'.
"Op 5 december 1947 wordt ten behoeve van de 'voorzitter der subcommissie opsporing
oorlogsmisdrijven' te Zwolle de reeds enkele malen genoemde Adolf Becker aan een verhoor
onderworpen. Hierin doet de inmiddels zevenendertigjarige inwoner van het Duitse Bocholt
onder meer uitvoerig verslag van de wijze waarop hij Ria Hermans gedurende de tijd dat zij te
Enschede door hem werd verhoord, tegemoet is getreden.
Adolf Becker is bij het uitbreken van de oorlog werkzaam als voorwerker op een ijzergieterij te
Bocholt en kan, daar zijn bedrijf voor de Wehrmacht werkt, niet worden opgeroepen voor
militaire dienst." Hij krijgt in augustus 1940 een oproep en uiteindelijk komt hij terecht bij de
SD te Den-Haag.
"Zijn benoeming in Nederland heeft hij te danken aan zijn kennis van de Nederlandse taal: hij
heeft acht jaar (1930-1938) op een ijzergieterij in Doesburg gewerkt en is in die plaats met
een Nederlandse vrouw getrouwd, is evenwel in 1938 op verzoek van zijn vader met zijn gezin
naar Duitsland teruggekeerd."
Hij werkte in Den Haag, Delfzijl en Arnhem. Vanaf zomer 1944 is hij commandant van een
man of dertig dat jacht maakt op onderduikers. Vanaf half september jaagt hij in Enschede.
Enkele dagen na de arrestatie van Ria Hermans gaat de sluwe SD'er Adolf Becker haar
verhoren. Zij verraadt hem de namen van twee contactpersonen tussen de RVV van Lancker
en de KP-Twente. Dat zijn de vijftigjarige Jules Haeck, de man van de pilotenlijn, Fransman
en
groentehandelaar
in
Hengelo.
En
de
zevenendertigjarige
Johan
Prins,
brandstoffenhandelaar in Nijverdal. Beide mannen worden gearresteerd en na martelingen
gefusilleerd. (Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging dossier Ria Hermans).
"Ria Hermans heeft zelf een aantal redenen gegeven, waarom zij Lidwina heeft genoemd als
verblijfplaats van haar verloofde Evert. Zo verklaart zij, dat zij van Evert de opdracht had op
de 'Commandopost Ommerweg' te blijven, nadat hij zelf dit adres al enige weken was gaan
mijden, omdat het te bekend was geworden. Als de SD kwam moest Ria "deze opvangen en de
aandacht overbrengen op Zenderen, maar zo, dat het geen overval, maar een aanval werd,
want de KP had wapens genoeg om zich eerst te verdedigen en daarna weg te trekken.' (Cabr
Hermans)
Voorts zou Evert met Johannes hebben afgesproken, dat Ria, wanneer zij in moeilijkheden
was, het adres van het KP-hoofdkwartier in Zenderen zou mogen noemen. (Cabr Hermans)
Dit argument in een na-oorlogse verklaring van Ria Hermans vinden we ook terug in een
getuigenis van Adolf Becker, waar deze meedeelt, dat Ria Hermans hem vertelde, dat
Kronberger had gezegd, dat zij zijn mannen naar Lidwina had gebracht, omdat zij erop had
gerekend, dat de daar aanwezige personen zich zouden verdedigen en zij ervan overtuigd was,
dat
het
hoofdkwartier
niet
te
nemen
was.
(Cabr
Hermans)
Dat er een afspraak heeft bestaan tussen Evert en Johannes, dat Ria Hermans Lidwina mocht
verraden als het nodig was, is ronduit ongeloofwaardig, al was het alleen al, omdat in de villa
behalve de mannen van het Jedburgh-team ook nog Cors bejaarde vader, zijn broer Coen,
Johannes, diens echtgenote Minie, Daan Hillenaar, Dick Ruiter, Koos Michel en de vrouw van
Cor verbleven.
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In een tweede verklaring, evenwel, zegt zij, dat zij in haar doodsangst, voortvloeiende uit zware
bedreigingen, Lidwina heeft genoemd, omdat zij er niet onderuit kon komen een adres te
noemen. In dezelfde schriftelijke verklaring gaat zij uitvoerig in op de machtsstrijd tussen
Lancker en Ter Horst: 'De onsympathieke houding, die de KP aannam, gaf Evert de vaste
overtuiging met communisten te doen te hebben. En hij zei ook tegen mij, dat hun houding
als van landverraders was. Dat Evert die indruk kreeg, was hun eigen schuld, omdat ze
doorgegeven orders van Evert opzij legden.'
Ook in een derde verklaring noemt zij doodsangst het voornaamste motief voor haar daad.
Adolf Becker, tenslotte, kreeg van Ria de indruk " dat zij er niet aan had kunnen ontkomen
om aan Kronberger de plaats van het hoofdkwartier te noemen en dat zij in de mening
verkeerde, dat zij onder de gegeven omstandigheden goed had gehandeld." (Cabr Hermans)
Kronberger:"De verloofde zou vrijwillig medegegaan zijn naar Zenderen en had daar een huis
aangewezen." (Cabr Hermans)
(---) Zeer belastend voor Ria Hermans is de verklaring van Verbrugge, dat zij hem in de auto
naar Zenderen zou hebben meegedeeld, dat … "als men door het poortje ging, dat er binnen
in huis dan signalen werden gegeven." (Cabr Hermans)
Dr. Coen Hilbrink over Ria Hermans
In zijn proefschrift weegt de schrijver zijn woorden heel zorgvuldig. Hij vermijdt het woord
'verraad'. In ieder geval heeft Ria Hermans het hoofdkwartier van KP-Twente niet genoemd,
omdat ze heulde met de Duitsers of om er financieel beter van te worden. Nu is er verraad en
verraad. Je kunt je afvragen of je van verraad kunt spreken, wanneer iemand doorslaat en
namen gaat noemen. Ik zou dat niet doen. Ik herinner me wel dat tante Minie voorzichtig over
verraad sprak als de rol van Ria Hermans aan de orde kwam. Ik kan me goed vinden in de
redenering van dr. Coen Hilbrink.We volgen nu zijn gedachtengang op de voet.
"Met betrekking tot de vraag naar de motieven, die Ria Hermans ertoe brachten de Duitsers
naar
Lidwina
te
verwijzen,
kan
het
volgende
worden
opgemerkt:
Het staat vast dat zij vanaf het moment van haar arrestatie in levensgevaar verkeerde en dat
de mannen van de SD haar dat op hun bekende manier onder ogen hebben gebracht. Ook
mag op grond van alle bronnen, aan haar anti-Duitse houding niet worden getwijfeld.
Dat zij voorts niet opgewassen bleek tegen de ondervragingstechnieken van Adolf Becker, hoeft
ons niet te verbazen. Toch maken al deze feiten niet duidelijk waarom zij juist Lidwina heeft
genoemd. Ze kende immers als vertrouwde van Evert zeer veel adressen. Vaak vergezelde ze
haar verloofde op diens autoritten naar de verschillende contacten. Zij bleef dan meestal
buiten in de auto zitten wachten, zoals bij de eerder genoemde vergadering op Lidwina, eind
augustus.
Op grond van het beschikbare feitenmateriaal achten wij de volgende constructie het meest
waarheidsgetrouw.
Het ontwaken door binnenstormende SD-beambten, de ruwe behandeling (wellicht is zij
geslagen), een mogelijke bedreiging met pijniging en dood, het koortsachtig moeten piekeren
hoe de SD'ers af te leiden van de verblijfplaats van haar verloofde, het zijn allemaal factoren,
die
een
uitermate
schokkende
ervaring
moeten
hebben
betekend.
In deze toestand van geschoktheid kan Ria Hermans, geplaatst tegenover de eis een adres te
noemen en tegelijkertijd niet in staat het juiste adres van Lancker bekend te maken, gefixeerd
zijn geraakt op het adres van Lidwina.
Dit adres kan haar immers gedurende de voorafgaande weken door het hoofd hebben
gespeeld. Lidwina, het symbool van de frustraties waaronder Lancker de laatste weken gebukt
ging
en
die
haar
emotioneel
niet
ongemoeid
kunnen
hebben
gelaten.
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Deze fixatie kan in een toestand van hevig geschokt zijn, gecombineerd met doodsangst, de
drempel naar mededeelzaamheid omtrent Lidwina hebben verlaagd.
Het lijkt mij ook duidelijk, dat rancune tegenover Ter Horst en de zijnen als medebepalende
factor voor haar gedrag niet zonder meer uitgesloten moet worden geacht." Aldus dr. Coen
Hilbrink in zijn boek 'De illegalen'.
De zaak Ria Hermans in Tubantia van 6 mei 1995
Door een vriendelijke lezer werd ik op 22 december 2009 attent gemaakt op een artikel in de
Twentse krant Tubantia. Het verscheen op 6 mei 1995 en was geschreven door de journalist
Jan Haverkate. Het draagt als titel 'De zaak Ria Hermans'. Ik kende het artikel niet. De
genoemde lezer heeft het helemaal voor me uitgetypt en vroeg me aandacht aan deze zaak te
geven in het kader van hoor en wederhoor. Haverkate komt namelijk met een ander verhaal
dan dr. Coen Hilbrink in zijn dissertatie.(C. Hilbrink, De illegalen. Illegaliteit in Twente en het
aangrenzende Salland 1940-1945, Den Haag 1989).
Ik ben in deze zaak gedoken. Ik was aanvankelijk van plan het artikel van Haverkate op te
nemen en daarop commentaar te leveren. Maar het bleek mij, dat Coen Hilbrink in 2001 heel
uitvoerig op Haverkate is ingegaan in zijn boek Vogelvrij Verleden met als ondertitel Oudillegalen van na de oorlog, (hoofdstuk IV, blz.117-158).
Hij behandelt de kwestie van het al of niet verraad van Ria Hermans zo grondig en
consciëntieus dat ik me ontslagen acht hierop op deze site verder in te gaan. Met mij is de
voor ingewijden bekende Dick Kaajan (archivaris bij het Nationaal Archief en o.a.medewerker
van het Biografisch Woordenboek van Nederland) van mening dat dr. Hilbrink het artikel van
Haverkate overtuigend weerlegt. Zijn boek is nog in de winkel te koop, anders wel te leen in
de Bieb. Daarom verwijs ik de belangstellende lezer naar het bovengenoemde boek van dr.
Hilbrink.
Het is boeiend om Hilbrink te volgen in zijn verdediging waarbij van de aanklacht van
Haverkate mijns inziens geen spaan heel blijft. Hilbrink gaat uiteraard te rade bij de
uitgebreide verhoren na de bevrijding door de Nederlandse justitie. Hoe kan het anders.
Daarin vertelt Ria Hermans tot in details hoe alles is z'n werk is gegaan en hoe ze de SD naar
de villa Lidwina, het hoofdkwartier van Johannes, heeft geleid. Wanneer Haverkate haar in
Frankrijk opzoekt weet ze zich van alles te herinneren, maar bijna niets meer van de verhoren.
Dat geeft toch te denken. Om het zacht uit te drukken. Maar ik zou zeggen: overtuig uzelf.
Het betoog van Hilbrink is scherpzinnig en boeiend van het begin tot het eind.
In de zaak Hermans, legde de politieman Arie van Brakel ook vlak na de oorlog een getuigenis
af. Daarin zegt hij alleen dat hij Ria Hermans één keer over de zaak gesproken had. Zij gaf
toen aan dat 'de bakker uit Enschede' (Johannes ter Horst) waarschijnlijk de locatie had
doorgegeven, waarop Van Brakel antwoordde dat zij toch beter moest weten. Zo probeerde Ria
Hermans haar verraad te verdonkeremanen.
Op 23 september 2014 vond bij Huize Lidwina in Zenderen een bijzondere herdenking plaats.
Het was precies zeventig jaar geleden dat Lidwina werd verraden en er drie doden te betreuren
waren. Bij die herdenking stond het er vol met mensen: ouderen, die in de oorlog al volwassen
waren, en jongeren van de Stefanusschool in Zenderen. Ook de overheid was
vertegenwoordigd in de persoon van burgemeester Rob Welten van gemeente Borne. De
zendamateurverenigingen VERON en VRZA waren eveneens aanwezig. De heer Schott
vertelde, namens beide verenigingen, hoe vanuit Huize Lidwina contact werd onder houden
met de geallieerden, eerst met zelfgemaakte zenders, later met gedropt materiaal.
Burgemeester Rob Welten richtte zich vooral tot de leerlingen van de Stefanusschool uit
Zenderen. Hij vertelde hoe belangrijk onze vrijheid is en welke kostbare offers daarvoor zijn
gebracht.
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Coen Hilbrink, wiens vader en opa bij de overval de dood vonden, vertelde in drie verhalen
hoe de overval in z'n werk ging. Daarna werden de drie kransen gelegd: namens de familie
Hilbrink, de zendamateurs en de overheid.
In het retraitehuis De Zwanenhof, bijna tegenover Huize Lidwina gelegen, was in het
trappenhuis een kleine overzichtstentoonstelling ingericht door Leo Congert. Hieronder zie je
daarvan de foto's.

Bij het monument werden drie kransen geplaatst, links die van de familie Hilbrink, in het
midden van de zendamateurs, de rechter is van het gemeentebestuur.
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Bij het monument plaatste de gemeente een nieuw publicatiebord met daarop de geschiedenis
van Huize Lidwina.
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In het nabij gelegen retraitehuis De Zwanenhof was door Leo Congert in het trappenhuis een
overzichtstentoonstelling ingericht, waarin dieper op het verzet vanuit Huize Lidwina werd
ingegaan. Hierboven het centrale deel met foto's van de betrokkenen.
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De Twentse Knokploeg onder leiding van Johannes ter Horst vond in Huize Lidwina een
doeltreffend hoofdkwartier.
Na zijn dood kreeg Cor Hilbrink de leiding. Hij was een zoon van Sietse Hilbrink en een
broer van Coen Sr, die beiden bij de overval omkwamen.
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Naarmate de oorlog vorderde en de Duitse druk toenam, groeide ook het verzet.

319

De 23e september 1944 was een rampzalige datum: Johannes ter Horst werd gevangen
genomen en na martelingen doodgeschoten. Huize Lidwina werd verraden en overvallen.
Sietse en Coen Hilbrink en Dirk Ruiter vonden de dood, waarna Huize Lidwina werd
opgeblazen.
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Na vijf donkere jaren kwam eindelijk de bevrijding van het afschuwelijke Duitse juk.

Na de oorlog kreeg het verzet vanuit Lidwina nationaal en internationaal erkenning.
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Het retraitehuis Sint Jozef heet nu De Zwanenhof. Het heeft in het verzet ook een rol
gespeeld.
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In een schrift werd in september 1944 verslag gedaan van de verrichtingen. De herdenking
en de tentoonstelling waren samen indrukwekkend. Opdat wij niet vergeten. In Zenderen is
daaraan op zeer te waarderen wijze vorm gegeven.
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Ironie der plakkaten
Op zondagmiddag 3 mei 1942 deelde perschef Ditmar, aan de Nederlandse journalisten mee,
dat 72 vaderlanders ter dood waren gedracht, leden van een wijdvertakte verzetsorganisatie.
Er waren vele officieren bij. Uit Londen kwam prompt het Koninklijk antwoord:
"Nederland zal de martelaren die vielen voor zijn bevrijding, nimmer vergeten. Naam voor
naam, persoon voor persoon, zal hun nagedachtenis bij ons voortleven."
Het Wilhelmus klonk, het volkslied, waarvan het laatste woord is: "Gerechtigheid".
Dat was ook Nederlands laatste woord. Het verzet was niet gebroken. Het zou veeleer groeien,
week na week, maand na maand.
Dirk Cornelis Ruiter (Amsterdam, 31 december 1918 - Zenderen, 23 september 1944) was lid
van het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dirk Ruiter was oorspronkelijk bouwvakker te Almelo. In 1940 kreeg hij een betrekking op
het distributiekantoor te Almelo. Hij nam deel aan het verzet vanuit zijn gereformeerde
geloofsovertuiging. Ruiter sloot zich aan bij de verzetsgroep van Johannes ter Horst. In die
hoedanigheid was hij betrokken bij het onderbrengen van onderduikers en geallieerde piloten.
Ruiter was ondergedoken in Huize Lidwina te Zenderen, sinds 1944 het hoofdkwartier van
KP-Twente onder leiding van Johannes ter Horst. Dirk Ruiter werd op 23 september 1944 bij
een overval van de Duitsers op Huize Lidwina gearresteerd en ter plaatse gefusilleerd, samen
met de bewoner Sietse Hilbrink.
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Het is vrijdagmiddag
22 september te omstreeks half zes wanneer Johannes het
hoofdkwartier van de Twentse KP Lidwina, verlaat. Johannes is in het bezit van een motor
van het merk DKW , die hij gestolen had uit een opslagplaats van de Duitsers aan de
Borstelweg
in
Enschede.
Hij
rijdt
graag
op
deze
motor.

Eenzelfde

type

DKW

als

waarvan

Johannes

gebruik

maakte.

Niet duidelijk is waar hij naar toe gaat. Er wordt gezegd dat hij naar een vergadering gaat en
verder om onder meer in Almelo een bij een spoorwegsabotage gewond geraakte KP'er te
bezoeken. Omdat het al zo laat is, besluit Johannes op de motor te gaan.
Op het hoofdkwartier zijn er enige personen die hem zeggen dat het gevaarlijk is om op dat
tijdstip met de motor naar Almelo te gaan. Er zijn strenge controles mede door de vele
sabotageacties van de afgelopen weken.
Vanuit Lidwina rijdt hij vervolgens over de Bornsestraat, in de richting van het centrum van
Almelo. Tegen zes uur rijdt hij, een stukje voor het gebouw van de SD, aan de Bornsestraat
98. Daar is de Feldgendarmerie juist bezig met een controle van motorvoertuigen. Johannes
besluit niet te keren. Dit zou argwaan opwekken. Hij besluit gebruik te maken van zijn
overredingskracht om ongeschonden door deze controle te komen. Dat was hem al zo vaak
gelukt. Waarom deze keer dan niet?
Van één van de soldaten van de Feldgendarmerie, krijgt hij dan ook een stopteken, waaraan
hij gevolg geeft. De Duitser vraagt dan: "Ausweis und papieren für den Motor bitte!' Johannes
geeft zijn "Ausweis" en deelt verder mede dat hij de papieren voor de motor niet bij zich heeft.
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"Dann

können

Sie

nicht

weiterfahren!

Der

Motor

wird

inbeschlag

genommen!"

Johannes, overtuigd van zijn overredingskracht, protesteert hevig en wil zijn motor niet
afgeven. De Duitse soldaat wil echter niet van gedachten veranderen en zegt dan tegen
Johannes: "Wenn Sie nicht einverstanden sind, gehen Sie zu den Chef!", daarbij wijzend op
het gebouw van de SD.
Tot zover is er voor Johannes eigenlijk niets aan de hand. Hij heeft zijn Personalsausweis
teruggekregen en kan zo te voet verder gaan. Toch doet hij dat niet. Hij is zo geprikkeld door
het feit dat hem zijn motor afgenomen werd door het eerste beste Duitse soldaatje, dat hij
eigenlijk zonder over de eventuele gevolgen voor hem en anderen na te denken, in grote
stappen op het aangewezen gebouw toeloopt en naar binnen wil gaan.
Bij de ingang wordt hij andermaal tegengehouden door een aldaar aanwezige schildwacht.
Deze vraagt: " Hallo! Wo wollen Sie hin?" "Ich will den Commandant sprechen!" zegt Johannes
en loopt daarbij gewoon door. De schildwacht pikt dit niet en zet Johannes tegen de muur om
hem te fouilleren.
Johannes ziet dan in dat hij op dat moment in het hol van de leeuw zit en op het punt staat
om gearresteerd te worden. Hij moet daar weg, want bij een arrestatie en fouillering zal aan
het licht komen dat hij een pistool bij zich heeft. Daarom pakt hij het pistool en schiet op de
schildwacht die voor hem staat. (Het is onduidelijk of het hier om een schildwacht gaat of een
hoge officier, die hij neergeschoten heeft.)
Daarna rent hij het gebouw uit. Om aan de soldaten te ontkomen, die op straat met de controle
bezig zijn, springt hij over de heg van de buren en rent daarna de straat op. Op dat moment
komt er juist een persoon aangefietst. Hij duwt deze persoon van de fiets en gaat er zelf op
vandoor. Van de Bornsestraat gaat hij de Windslaan in en fietst deze helemaal uit.
Johannes bemerkt dan dat de Duitsers achter hem aanzitten. Zowel met een motor als een
auto. Dus ontsnappen op een fiets lijkt dan onmogelijk. Daarom springt hij van de fiets en
rent via de Hofkamp, een onbebouwd terrein achter de Bornsestraat op. Al rennend schiet hij
af en toe met zijn pistool in de richting van de Duitsers. Uiteindelijk wordt hij daar door zijn
achtervolgers in een been geschoten. Toch geeft hij het nog niet op en blijft doorrennen en af
en toe schieten. Op een klein zandweggetje gekomen, wordt hij door de Duitsers ingehaald en
wordt hij gegrepen. Door de Duitsers, die ook geëmotioneerd zijn doordat een van hen door
deze "terrorist" werd neergeschoten, wordt hij getrapt en geslagen. Met geweld wordt hij de
auto ingeduwd en vervolgens naar eerder genoemde Dienststelle van de SD gebracht.
Hetgeen zich afspeelde in de omgeving van de Bornsestraat met betrekking tot de arrestatie
van Johannes, gaat als een lopend vuurtje door de stad. Verzetsmensen in Almelo horen ook
van deze arrestatie en het signalement dat van de persoon wordt gegeven, zijnde een man op
een motor, gekleed in een lange leren jas, doet het vermoeden al rijzen dat het hier wel eens
om Johannes zou kunnen gaan.
Vóórdat een verhoor plaats kan vinden, moet Johannes eerst in het ziekenhuis behandeld
worden. De Duitse autoriteiten van de S.D. hebben een vermoeden dat zij "een grote vis" van
het verzet te pakken hebben. Om, tijdens het overbrengen naar het ziekenhuis, een
bevrijdingsactie tegen te gaan, worden in Almelo, zeer veel Duitse eenheden van de Grüne
Polizei en de SD de straat opgestuurd. Tegen zeven uur, wagen de mensen van de S.D. het er
op om Johannes naar het ziekenhuis in Almelo te brengen. Nadat de schotwond behandeld is
wordt hij te omstreeks acht uur, in de avond, weer naar de Dienststelle van de SD gebracht.
Een Almelose politieman die op de Hofkamp van het een en ander getuige is, gaat op onderzoek
uit, om er achter te komen, wie die gearresteerde man kan zijn. Hij vraagt zijn contact Herman
Hoften, wie die gewonde verzetsman kan zijn. Herman zegt toe dit uit te zoeken.
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Aan hen die vallen
Blijf bij hen, Heer, haast daalt de donk're nacht;
diep wordt het duister, wees hun trouwe wacht,
als - machteloos - vrienden wijken ver van hen;
O Gij, die helpen kunt, blijf hun nabij.
Snel ebt hun jonge leven naar den dood;
vreugde gaat onder - kil in 't avondrood;
verderf en ondergang staan aan hun zij;
Gij, Onverganklijke, blijf hun nabij!
Heer, draag hen door Uw tegenwoordigheid!
Uw arm verwinn' den Booze in den strijd;
Wie is een Gids, een Helper, Heer als Gij?
Gij blijft dezelfde Heer, blijf hun nabij.
Geen vijand duchten zij, door Uwe kracht.
Gij droogt hun tranen, stilt hun bitt're klacht.
Waar is, o dood, uw prikkel, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar zijn zij in den Heer.
Houdt Gij Uw kruis hoog voor hun brekend oog,
een lichtend teeken, wijzend naar omhoog.
Schaduwen vliên; Gods eeuwig licht daagt blij;
In sterven, stervensnood, blijf hun nabij.
2 October 1943
Het is 22.00 uur. Schöber en Becker halen Roelof Blokzijl en Johannes ter Horst uit hun cel.
"Het is tijd. Jullie weten wel wat er te gebeuren staat!", zegt Schöber.
Inderdaad begrijpen beiden dat ze nog maar kort te leven hebben. Het enige dat hun nog kan
steunen is hun gezamenlijke God. Zij doen een gebed en zwijgzaam rijdt de auto, vanaf het
gebouw van de SD, via de Haaksbergerstraat, buitenwaarts. Bij de tweede duiker, komende
vanuit de stad wordt gestopt.
Johannes kent deze plaats. Hij en zijn KP-ploeg hadden geprobeerd deze duiker op te blazen
om zo de Duitsers het transport van en naar Enschede te bemoeilijken. Deze sabotageactie
was slechts ten dele gelukt.
Johannes en Roelof moeten uitstappen en in de berm naast elkaar gaan staan. Vervolgens
halen Becker en Schöber hun pistolen tevoorschijn en richten die op beide mannen. Er valt
niet veel meer te zeggen. In een flits gaan hun gedachten terug naar hun geliefden. Er is geen
hoop meer op redding. Het is op aarde nu voorbij. Ze weten dat de hemel hen wacht: ze kennen
hun Heiland. Zowel Johannes als Roelof zijn ter plaatse doodgeschoten.
Het is zondag de 24e september te 09.00 uur wanneer Lambertus Borske wonende aan de
Spoordijkstraat 80 in Enschede bij de politie kennis geeft, dat nabij genoemde duiker twee
lijken aan de weg liggen. Vermoedelijk Nederlanders.
De wachtcommandant geeft bericht aan hoofdinspecteur Van de Wal. Deze geeft opdracht dat
de rechercheurs Van Veen en Van Gendt ter plaatse gaan kijken. Ook de Kapitein Korpschef
Berends
krijgt
bericht.
Deze
zal
er
persoonlijk
heengaan.
Te omstreeks 09.30 uur komt de politie ter plaatse. Onder hen is ook de Korpschef Berends.
De NSB politiecommandant neemt contact op met de SD te Enschede om te vragen of zij meer
weten van deze lijken. Berends krijgt te horen dat het hier gaat om twee terroristen die door
de SD zijn doodgeschoten. Onder andere omdat zij de duiker, waarop zij liggen, gepoogd
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hadden op te blazen. Tevens krijgt Berends de namen van deze twee lijken. Roelof Blokzijl,
geboren te Ambt Hardenberg, 13 juli 1888, winkelier in manufacturen, wonende
Lipperkerkstraat 265 te Enschede en Johannes ter Horst, geboren te Enschede, 1 april 1913,
grenscommies, wonende Bloemendaalstraat 36 te Enschede.
Na dit gehoord te hebben doet Berends geen verder onderzoek meer en laat de lijken naar het
mortuarium van het ziekenhuis brengen. Het wordt door de SD verboden om de lijken te tonen
aan familie en of andere personen. Temeer omdat Johannes uiterlijke tekenen van zware
mishandeling vertoont.
Het is inmiddels ongeveer 10.00 uur geworden. Voor de vermelding in het dagrapport krijgt
de wachtcommandant van politie om 11.30 uur van de kapitein Korpschef nog de volgende
informatie door:
‘Beiden zijn ter plaatse van vinding "standrechtelijk berecht". De lijken zijn vrijgegeven en
naar Ziekenzorg overgebracht. Slothouder heeft de families in kennis gesteld. De meldingen
zijn verricht door de telexiste’.
Uit het bovengenoemde kan worden opgemaakt dat Korpschef Berends over dit voorval contact
heeft gehad met de Sicherheits Dienst, die hem in kennis heeft gesteld van het gebeurde.
Berends spreekt namelijk niet over een "moord" maar over een "berechting". Hij laat ook geen
sporenonderzoek naar ‘daders’ doen. De lijken worden direct vrijgegeven en naar het
ziekenhuis overgebracht. Daarmee is de zaak voor hem kennelijk afgesloten.
Het is omstreeks 08.15 uur, wanneer de ouders van Johannes naar de Gereformeerde kerk
aan de Haaksbergerstraat lopen. Moeder ter Horst geeft aan vader Ter Horst te kennen, dat
de mensen nogal vreemd doen en legt direct een verband met Johannes:
"Er zal toch niets met Johannes gebeurd zijn?" zegt zij. Vader wordt boos en wil daar niets
van weten. Om 10.00 uur zijn de ouders van Johannes weer thuis. Dan komt dokter Kok bij
hen aan de deur. "Ik moet u mededelen dat uw zoon Johannes afgelopen nacht om het leven
is gekomen. De details weet ik niet. Ik kan u alleen dit bericht overbrengen", zegt de dokter.
Zo vaak zijn de ouders al bang geweest dat er iets met Johannes zou gebeuren. Nu is het dan
toch zover. Groot verdriet is er in het gezin Ter Horst. Moeder: "Dokter, mogen wij Johannes
zien?" "Dat is door de SD verboden. Er mag niemand bij. Hij ligt in het mortuarium van het
ziekenhuis, maar niemand mag er bij", antwoordt de dokter.
Piet Alberts was twee dagen daarvoor na het ontruimen van Lidwina naar Enschede
vertrokken. Hij was direct met zijn vrouw Annie ondergedoken bij de fabrikant Gerrit van Heek
op het Hoge Boekel te Enschede. Er was immers niet bekend wat de Duitsers allemaal te
weten waren gekomen. Hij heeft inmiddels vernomen dat het lichaam van Johannes ter Horst
naar het ziekenhuis Ziekenzorg werd gebracht. Ook heeft hij gehoord van de mishandelingen
die Johannes heeft moeten ondergaan. Piet kan dit niet geloven en wil zelf zien wat de Duitsers
allemaal met zijn leider en vriend gedaan hebben. Hij gaat op weg naar het mortuarium.
Wanneer hij de deur van het mortuarium wil binnengaan wordt hij aangesproken door twee
verpleegsters:
"Hallo, waar gaat u naar toe?" vraagt een der verpleegsters. "Ik wil het lichaam zien dat hier
binnengebracht is", zegt Piet.
"Welk lichaam bedoelt u?" vraagt de verpleegster.
"Dat van Johannes ter Horst", antwoordt Piet. "Ik mag u daar niet bij laten. Dat is opdracht
van de Sicherheitsdienst. Zij zeiden daarbij dat wanneer wij dat toch zouden doen, wij dezelfde
behandeling zouden krijgen als deze mannen. Dus het gaat voor u mooi niet door!"
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Piet antwoordt: "Oh jawel. Ik ga nu naar binnen en jullie houden mij niet tegen. Ga maar weg
en doe alsof je mij niet gezien hebt. Dan heb je ook geen verantwoording af te leggen!"
Zonder het antwoord af te wachten, gaat Piet naar binnen en bekijkt het lichaam van
Johannes. Hij ziet dan de verwondingen die Johannes heeft. Volledig kapotgeslagen gezicht
en dat er nagels van verschillende vingers uit zijn getrokken. Ook zijn vingers gebroken.
Geheel overstuur en vol met woede verlaat hij het ziekenhuis. In zijn latere leven wilde Piet
hierover nooit meer spreken.
Op woensdag 27 september 1944 wordt Johannes ter Horst begraven. Alleen de ouders,
broertjes en zuster en wat familie zijn daarbij aanwezig. Geen verzetsvrienden. Het is te
gevaarlijk. Bij de begrafenis is ook de SD aanwezig, die eventuele verdachten direct zal
arresteren. Verder een aantal verraders, die bekenden direct aan de SD-leden door zullen
geven.
Het is ook de dag dat de Duitsers een overwinning boeken, door het gelande geallieerde leger
nabij Arnhem te verslaan.
Op vrijdag 29 september 1944 komt het illegale krantje "Trouw" uit. Daarin staat onder andere
het volgende te lezen:
"Woensdag werd Johannes ter Horst, oud 31 jaar en donderdag Roelof Blokzijl, oud 56 jaar,
ten grave gedragen. Geen vlag dekte de baren. Geen saluutschoten werden gelost toen de
kisten
in
het
graf
daalden.
Zij
vielen
voor
de
zaak
van
God."
Een eenvoudig, maar indrukwekkend verslag.
Wanneer je vandaag eens de plaats wilt bezoeken waar Johannes en Roelof zijn
doodgeschoten, waar moet je precies naar toe? Ik heb de vraag voorgelegd aan Gejo Alberts.
Hij kent de situatie ter plekke en hij heeft zich ook uitvoerig met deze vraag bezig gehouden.
Dat blijkt uit het uitvoerige antwoord dat ik van hem kreeg.
"Over de juiste plaats heb ik ook altijd mijn twijfels gehad en ik ben er lang naar op zoek
geweest. Allereerst de getuige die de stoffelijke overschotten aantreft en hiervan melding doet
bij de politie. In het dagrapport van de politie staat: "Bij de 2e duiker". Als je dit strikt neemt,
gezien de wegensituatie van die tijd, dan was de eerste duiker, vanuit de stad gezien, iets
verder dan de huidige Europalaan. Het betrof hier een kleine niet opvallende duiker. De
volgende duiker, is die van de Helmerbeek. Deze ligt op de helft van de Helmerzijdeweg en de
kruising met de Usselerrondweg, ter hoogte van de huidige Intratuin.
Een goede tweehonderd meter verderop, over de kruising van de Haaksbergerstraat met de
Usselerrondweg, loopt de Boswinkelbeek. Deze beek is later gekanaliseerd en de grote duiker
is van na de oorlog. Maar daar, of in de onmiddellijke omgeving, moet deze duiker gelegen
hebben. Wanneer ik de eerste kleine duiker niet meereken, is dát volgens mij de tweede
duiker. Wanneer ik de eerste duiker wél meereken, kom je bij de duiker over de Helmerbeek
uit."
Dan vertelt Gejo het getuigenis van zijn vader Piet Alberts, naaste medestrijder van Johannes.
"Mijn vader: Toen ik nog een jongen was, reden wij met de auto, komende uit de richting
Haaksbergen, naar Enschede. Gezien vanaf Haaksbergen, nabij een manege, iets verder dan
de grote zandafgraving, maakt de weg een soort S-bocht. In het verleden gebeurden daar veel
ongelukken. In die S-bocht ligt een duiker. Mijn vader zei in het voorbij rijden: "Daar is
Johannes doodgeschoten!" Natuurlijk kunnen er vraagtekens bij gezet worden of hij, de juiste
locatie van de Duiker wist. In ieder geval wist hij dat het op een duiker was. Hij kan zich goed
hebben laten informeren, maar ook eenvoudig in gedachten de plaats voor ogen hebben gehad.
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Uit een boekwerkje geschreven door NN, met als titel, "MOED, BELEID en TROUW" ter
gelegenheid van een reünie in het jaar 1970, schreef deze over de executie van Johannes en
Roelof:
"Beide lijken werden op de brug in de Haaksbergerstraat (Rutbeek) neergelegd". Dit is de
duiker nabij de afslag van het crematorium.
Mijn (Gejo’s) twijfels over deze locatie: Als ik zelf daar een lijk aan zou treffen en het
crematorium zou nog niet bestaan, zou ik aangeven: "De duiker achter Usselo". Eenvoudiger
kun je het niet zeggen. De getuige heeft het over de tweede duiker. De piepkleine duiker die
er was (is) nabij de Europalaan (daar hield ook de bebouwde kom op met huizen aan de linker
zijde) niet meerekenende, kom ik op de duiker van de Usselerbeek, maar letterlijk zou het de
duiker van de Helmerbeek zijn. Op een afstand van ong. 50 meter staan daar een paar huizen
van vóór de oorlog." Aldus het uitvoerige antwoord van Gejo.
Daaruit zijn een aantal conclusies getrokken:
1. We moeten uitgaan van het stratenpatroon van 1944.
2. Het (officiële) dagrapport van de politie kunnen we als het meest betrouwbaar
beschouwen.
3. Een kleine, niet opvallende duiker is ook een duiker.
4. De tweede duiker is dus die van de Helmerbeek. Die ligt op de helft van de
Helmerzijdeweg en de kruising met de Usselerrondweg.
5. Als ik goed lees komt Gejo ook tot veronderstelling dat het de duiker van de
Helmerbeek is. Ik ben daarin wat stelliger, maar ik word ook niet gehinderd door zijn
grote kennis van zaken en van de situatie ter plekke.
6. Johannes ter Horst en Roelof Blokzijl zijn bij de tweede duiker vanaf de stad, die van
de Helmerbeek, gefusilleerd. Die duiker had de groep van Johannes geprobeerd te
saboteren. Vandaar de keus van de SD voor deze plaats.
Dus als u de plaats van de executie wilt bezoeken, gaat u naar de tweede duiker, die van de
Helmerbeek. Die ligt op de helft van de Helmerzijdeweg en de kruising met de Usselerrondweg.
Bij de ingang van Intratuin.
Als je de conclusie van Coen Hilbrink bij deze arrestatiegeschiedenis overneemt: grove
onvoorzichtigheid bij Johannes, kun je je de vraag stellen: heeft Dolle Dinsdag 5 september
1944 invloed gehad op de handelwijze van Johannes voor en tijdens zijn arrestatie?
De geallieerden hadden in hoog tempo terreinwinst geboekt. Op zondag 3 september was
Brussel veroverd en op 4 september volgde Antwerpen. Veel Nederlanders rekenden erop dat
spoedig Rotterdam en Amsterdam zouden volgen. Vlaggen werden van zolder gehaald en er
ontstond al een soort van overwinningsroes. Onder Duitsers en NSB'ers brak paniek uit.
Vooral de laatsten sloegen massaal op de vlucht. Echter België was via een smalle corridor
bevrijd. Er waren te weinig troepen om verder door te stoten naar het noorden. Een lange
hongerwinter in bezet gebied stond Noord-Nederland nog te wachten. Ondertussen keerden
sommige onderduikers naar huis en werden verzetsdaden brutaler. Allemaal onder invloed
van die Dolle Dinsdag 5 september. Of Dolle Dinsdag van invloed is geweest op het gedrag van
Johannes, is niet zeker kan ik niet zeggen. Ik ben het met de conclusie van Hilbrink en met
Gejo Alberts die hem daarin volgt, namelijk oneens. Zoals ik al betoogde: we weten bijna niets
zeker.
Verhoor van Adolf Becker die Blokzijl doodschoot
In april 1948 dient voor de bijzondere rechtbank voor oorlogsmidadigers de zaak Schöber.
Schöber was de chef van de Sicherheitsdienst te Enschede. Zijn ondercommandant was Adolf
Becker.
Beiden
hebben
Johannes
en
Roelof
verhoord
en
gefusilleerd.
In het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging zaak Schöber (CABR Schöber) staat een
verslag van het verhoor van Becker als getuige. Dat verslag is om meer dan één reden
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interessant. Het geeft de visie van een SD'er op de gang van zaken rond de arrestatie en dood
van Johannes en Roelof. Tegelijk laat het zien hoe onwaarschijnlijk de verklaring van Becker
is. Johannes wordt hierin voorgesteld als de verrader van zijn maten. Als er één ding voor mij
vaststaat is, dat Johannes nooit ende nimmer zijn vrienden zou verraden, al zouden ze hem
nog erger germarteld hebben dat ze nu hebben gedaan.
Voor mij het is verhaal van Becker één en al verdoezeling van de martelingen waaraan ze in
ieder geval Johannes hebben blootgesteld. Voor mij is het ondenkbaar dat Johannes met tien
schriftelijke mededelingen voor het hoofdkwartier van de KP op zak heeft gelopen?
In haar boek uit 2009 Het Scholtenhuis 1940-1945 schrijft drs. Moninque Brinks over de
berechting van de SD'ers uit Groningen:
"Het grote aantal vonnissen dat moest worden geveld, vormde in de chaotische jaren na de
bevrijding een monsterklus. Faciliteiten zoals schrijfmachines, papier en vervoer waren
beperkt en de zuiveringen waren nog niet op alle fronten doorgevoerd. Daar ondervond ook de
rechterlijke macht hinder van. Maar vooral de doortraptheid waarmee de daders tijdens hun
verschillende echtszaken nog oorlog tegen elkáár voerden, de manier waarop zij elkaar
bedreigden, elkaar uitspeelden en de waarheid soms verdraaiden om hun eigen hachje te
redden (en daar soms ook nog in slaagden.
Tegen de achtergrond van het veelzeggende citaat hierboven staat het onderstaande
verhoorverslag van Adolf Becker. Ik neem het stuk van Becker op volledigheidshalve. Met
daarbij de verklaring van Minie ter Horst- Schreurs, de weduwe van Johannes en van Martha
Visscher-Blokzijl, de oudste dochter van Roelof. (In hoofdstuk 15 staan bij Roelof dezelfde
verhoorverslagen).
Verhoorverslag van Adolf Becker, Kriminal-assistent:
"Op 22 september 1944 werd mij op de Dienststelle te Almelo door een Sturmscharführer het
volgende meegedeeld: In de loop van de dag was in de buurt van hun Dienststelle door de
Feldgendarmerie een motorrijder aangehouden.
Bij de vordering zich te legitimeren had de motorrijder een vuurwapen getrokken en nadat hij
op de beambte der Feldgendarmerie had geschoten, had hij getracht te vluchten. Dit was door
een post van de Sicherheitspolizei te Almelo, die belast was met de bewaking van de
dienstgebouwen, opgemerkt en deze had toen op de motorrijder geschoten.
De motorrijder kreeg een schot door zijn dijbeen en werd gearresteerd en naar de Dienststelle
der Sicherheitspolizei te Almelo overgebracht. Daar werd bij fouillering een vuurwapen op hem
gevonden, een vervalst persoonsbewijs en een tiental, met de schrjfmachine getypte korte
mededelingen,
die
gericht
waren
aan
het
hoofdkwartier
van
de
KP.
Toen wij te Almelo aankwamen was de motorrijder reeds verhoord. Dit bleek een zekere
Johannes ter Horst te zijn, woonachtig te Enschede. Ter Horst had bij zijn verhoor bekend dat
hij illegaal werkzaam was en dat hij, toen hij gearresteerd werd, op weg was naar een zekere
Evert in Nijverdal, om deze de bij de fouillering op hem gevonden mededelingen te brengen.
Deze mededelingen had Ter Horst gekregen van een zekere Blokzijl uit Enschede.
Daarop werd een commando uitgezonden onder leiding van verdachte (Schöber) om Blokzijl
te arresteren. Dit geschiedde. Blokzijl ontkende Ter Horst te kennen en ontkende ook illegaal
werkzaam te zijn. Verder beweerde hij niets van de mededelingen vaan het KP- hoofdkwartier
te weten.
Bij fouillering was echter een notitieboekje op Blokzijl aangetroffen waarin verschillende
aantekeningen voorkwamen, o.a. de uitgifte van een geldbedrag voor de KP. Hiervoor gaf
Bokzijl een ontwijkende verklaring. Verdachte (Schöber) heeft een Sanitater der weermacht

331

laten komen om de schotwond van Ter Horst te verbinden. Daarna zijn verdachte Schöber en
ik begonnen met het verhoor van Ter Horst en zijn confrontatie met Blokzijl.
Ter Horst bleef bij zijn verklaringen die hij reeds in Almelo had afgelegd, namelijk dat hij
illegaal werkzaam was, tot de KP behoorde, en van Blokzijl de op hem gevonden papieren en
het vuurwapen had ontvangen. Ook verklaarde Ter Horst dat door de KP waartoe hij behoorde,
een duiker in de weg van Enschede naar Haaksbergen (bij Usselo) was op geblazen. Blokzijl
is daarom opnieuw gehoord en ontkende al deze feiten.
Hierna heeft verdachte (Schöber) zich telefonisch met Thomsen in Arnhem in verbinding
gesteld en hem omtrent deze zaak ingelicht. Na afloop van dt telefoongesprek deelde verdachte
(Schöber) mij mede dat de chef Thomsen opdracht had gegeven Ter Horst en Blokzijl nog in
de loop dan diezelfde dag Zaterdag 23 september 1944 op de plaats waar door hun groep
sabotage was gepleegd, te fusilleren.
Als plaats waar deze fusillering zou plaats vinden werd door verdachte bepaald meergenoemde
duiker in de weg Enschede-Haaksbergen, waarop ook inderdaad een aanslag was gepleegd.
Ingevolge de opdracht van Thomsen zijn we diezelfde avond in twee auto's van onze
Dienststelle vertrokken. Wij zijn vervolgens gereden naar de weg Enschede-Haaksbergen en
ongeveer 20 meter voor genoemde duiker werd gestopt. Daar zijn Ter Horst en Blokzijl uit de
auto gestapt en door verdachte (Schöber) en mij meegenomen naar deze duiker. Daar zijn Ter
Horst en Blokzijl ter rechter zijde van de weg opgesteld. Verdachte (Schöber) heeft hen toen
meegedeeld dat hij bevel had hen te fusilleren en de reden waarom zulks zou geschieden.
Vervolgens nam verdachte (Schöber) plaats tegenover Ter Horst en ik tegenover Blokzijl.
Vervolgens hebben verdachte (Schöber) en ik met onze dienstpistolen op de tegenover ons
staande arrestant drie of vier schoten afgevuurd.
Ter Horst was reeds gevallen toen Blokzijl nog niet getroffen was. Nadat ik drie of vier schoten
op Blokzijl had afgevuurd, stortte ook deze neer.
Wij zijn nog even ter plaatse gebleven en nadat verdachte (Schöber) zich overtuigd had dat hij
Ter Horst en Blokzijl de dood was ongereden, zijn wij naar de auto's teruggekeerd en naar
Enschede teruggereden. Verdachte (Schöber) heeft vervolgens de Nederlandse politie
meegedeeld dat Ter Horst en Blokzijl gefusilleerd waren, waarom dit gechied was, waar de
lijken lagen en dat zij waren vrijgegeven."
Aldus de verklaring van Adolf Becker als getuige bij de zaak Schöber, zijn chef bij de SDEnschede.
Vervolgens verklaart Johannes Gerhardus Huls te Arnhem:
"Omstreeks Juni 1944 ben ik als Polizeihilfe in dienst getreden bij de Sicherheitspolizei te
Enschede. In het laatst van September heb ik met Becker en Mensink en nog enige andere
beambten een inval gedaan in de woning van een zekere Blokzijl aan de Lipperkerkstraat te
Enschede.
Blokzijl
werd
verdacht
van
illegaal
werk.
Diezelfde avond zijn Blokzijl en een zekere Ter Horst door mij, verdachte (Schöber) en enige
anderen in twee auto's naar de Haaksbergerstraat te Enschede gebracht naar een plaats waar
daags tevoren een duiker die onder de straatweg doorliep door de illegaliteit was opgeblazen.
Ik en een ander zijn in de auto's achtergebleven, terwijl de overige beambten met de twee
arrestanten zijn uitgestapt en zich hiermede verwijderden. Enige ogeblikken later hoorde ik
enige schoten en ik begreep toen wel dat Ter Horst en Blokzijl waren gefusilleerd.
Verhoorverslag van Hermina Schreurs, weduwe van J. ter Horst op 20 april 1948:
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"Mijn man, Johannes ter Horst, geboren te Enschede 1 April 1913, was leider van de KP in
het gewest Enschede. Het hoofdkwartier van de KP was gevestigd in huize Lidwina te
Zenderen. Op Vrijdag 22 september 1944 heeft mijn man des middags per motorrijwiel het
hoofdkwartier verlaten.
Enige tijd na het vertek van mijn man kregen wij op het hoofdkwartier bericht dat hij door de
Feldgendarmerie te Almelo was gearresteerd. Eerst had hij nog kans gezien om, na een
bewaker te hebben neergeschoten, te vluchten.
Maandag 25 september 1944 kreeg ik via de illegaliteit bericht dat mijn man op 24 september
1944 aan de Haaksbergerstraat te Enschede samen met een zekere Blokzijl gevonden was en
dat beiden waren gefusilleerd."
Verhoorverslag van Margje Johanna Blokzijl, echtgenote W. Visscher op 20 april 1948:
"Mijn vader, Roelof Blokzijl, geboren te Ambt-Hardenberg 13 juli 1888, was tijdens de
bezetting illegaal werkzaam en woonde toen aan de Lipperkerkstraat 265 te Enschede.
Op Zaterdag 23 september 1944 des morgens te omstreeks 8 uur kwamen een vijf à zestal
beambten der Sicherheitspolizei te Enschede aan de woning van mijn vader, bij wie ik toen
inwoonde. Mijn vader werd geboeid en overgebracht naar de Diensstelle der Sicherheitspolizei
te Enschede.
Ik ben de volgende dag naar het politiebureau gegaan. Mij werd daar medegedeeld dat die
morgen mijn vader tesamen met een zekere Ter Horst doodgeschoten was gevonden te
Enschede."
Eigenlijk geeft het verslag van Minie ter Horst-Schreurs precies de feiten die we kennen en
waarvan echt vaststaat: dit is de werkelijkheid, geen fatansie of aanvulling. De
waarheidsgetrouwheid van de verklaring van Adolf Becker acht ik buitengewoon laag. Ze
hebben Johannes gemarteld en dat wordt verdonkeremaand. Zoals hun acties misdadig waren
zo onbetrouwbaar zijn hun verklaringen. Ik geef er geen cent voor. Ondanks de
leugenachtigheid bevat het verhoorverslag van de SD'er Becker indrukwekkende momenten.
Vooral als je zijn verhaal leest van de executie. Zo zal het gegaan zijn. Zo zal het al die keren
gegaan zijn.
De beide verklaringen van Minie en Martha, bijna vier jaren na dato, moet bij hen weer veel
verdriet naar boven gebracht hebben. Verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is in die
droevige septemberdagen uit 1944.
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Op 24 september 1945 werd het graf van Johannes bedolven onder bloemen. Terzijde van het
graf een erewacht. Vier oude vrienden leggen een krans: Vanaf links: Dries Nijenhuis, Cor
Brasz en Frits Buitenbos. Joop Jonge Poerink schikt de krans. Het graf had toen nog geen
steen. Bron: johannesterhorst.nl
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Bevrijding van Almelo
04-04-1945, Almelo
Het gonst alom. De Canadezen hebben Enschede bevrijd. In Hengelo is het ook bijna gebeurd.
Borne kan geen probleem zijn.
In Almelo wachten we af. Die avond, terwijl iedereen al in bed ligt, gaat het luchtalarm, dus
naar de schuilkelder. We zijn met tien mensen, vader, moeder, de vier kinderen, de
grootouders van vaders kant, de grootmoeder van moeders kant en een inwonende
dienstbode. De schuilkelder is de voormalige kolenkelder van de CV.
Er wordt flink geschoten, maar om even na middernacht gaat de telefoon. Mijn vader was
Wijkhoofd van de BB (Bescherming Bevolking) en had daarom nog telefoon. Hij kruipt uit de
kelder en sluipt erheen. Het is de beste vriendin van mijn oudste zusje, die alleen maar gilt:
‘We zijn bevrijd, we zijn bevrijd!’ Zij woont aan de oostelijke kant van Almelo en daar zijn
inderdaad de Canadezen al gearriveerd.
Terwijl mijn vader nog aan de telefoon zit slaat een granaatscherf door één van de ramen en
boort zich in een schilderij. Hij vindt het veiliger om terug te gaan naar de schuilkelder. Op
dat moment wordt het buurhuis geraakt en verdwijnt een complete erker.
Het schieten gaat door, maar kort na zes uur wordt het stil. Om zeven uur horen we een
onbekend geluid. Mijn vader gaat voorzichtig naar boven en ja hoor, door de straat rijdt een
Canadese tank, die voor ons huis stil houdt. Binnen de kortste keren staan we, in onze
pyjama’s, op straat. Opa verdwijnt in de kelder en komt terug met een fles champagne, die hij
al die jaren voor deze dag had bewaard. Ook de tankcommandant krijgt een bekertje vol.
Mijn moeder is inmiddels met mijn broer bezig de Nederlandse driekleur, met een grote oranje
strik aan het balkon te bevestigen. Hij zal daar weken blijven hangen. De vlaggenstok is al
veel eerder gepromoveerd tot brandhout.
De Canadese commandanten, een majoor en een kapitein nemen hun intrek in ons toch al
overvolle huis en maken daarvan hun tijdelijke commandopost. Voordat ze verder kunnen
gaan is er hulp vanuit de lucht nodig, maar die is niet direct beschikbaar.
De volgende dag, 6 april ben ik jarig. Ik word 8 jaar. Ik spreek geen woord Engels, maar weet
binnen de kortste keren, dat het Engelse woord, voor verjaardag, ‘birthday’ is. Ik ga rond bij
de militairen, zeg ‘birthday’, wijs op mijzelf en verzamel repen chocola en kauwgom. Ik toon
ze vol trots aan mijn moeder, die het onmiddellijk in beslag neemt en over de komende dagen
verdeelt. Anders zou ik zeker doodziek zijn geworden.
Omstreeks het middaguur komt de majoor naar mij toe. Hij heeft een bord, met daarop een
aantal witte boterhammen, royaal belegd met aardbeienjam, die op elkaar zijn gestapeld en
waarin een brandende kaars staat. Dit is de mooiste, - en in mijn herinnering -, de lekkerste
verjaardagstaart, die ik ooit heb gehad.
Ondanks de luchtsteun moet er hard worden gevochten, voordat de troepen het kanaal
kunnen oversteken. Er vallen gewonden en ook sneuvelt een enkele soldaat. Deze worden
begraven op de Algemene Begraafplaats in Almelo. Mijn moeder adopteert een graf en heeft
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dat heel lang verzorgd. Toch heeft de familie op een gegeven moment besloten de stoffelijke
resten terug te brengen naar Canada. De steen is blijven staan.
In juni 2009, 65 jaar na D-day, zijn mijn vrouw en ik naar Normandië gegaan. Wij hebben de
stranden bezocht, onder andere Omaha Beach en Aramanche. Wij zijn in het indrukwekkende
museum geweest in Caen. Wij hebben Britse begraafplaatsen bezocht en de imposante
Amerikaanse dodenakker in Collinsville.
Dan realiseer je je eens te meer, dat daar duizenden jonge mannen hun leven hebben gegeven
voor onze vrijheid. Een daad, waarvoor wij, ook na 65 jaar, niet dankbaar genoeg kunnen zijn.
Bron Ir. K.H. Ledeboer.
Er werden in die chaotische dagen ook zeer pijnlijke vergissingen begaan. In de Oranjestraat
was de kapsalon van Kuipers. Het ging goed met de salon en kapper Jan Kuipers nam in 1934
een Duitse kappersknecht in dienst, genaamd Arthur Ovelgönne. De knecht beviel goed en
zou tot 1942 in dienst blijven. Een van de dochters van Kuipers, Mies, werd verliefd op de 24
jarige jongen. Vader Kuipers spoorde Arthur dikwijls aan om het Nederlandrschap aan te
vragen. Maar het kwam er niet van. De relatie was zo goed dat een huwelijk op stapel stond.
Maar in juli 1942 sloeg het noodlot toe en werd Arthur opgeroepen om zich te melden voor de
Duitse militaire dienst. Hij durfde niet onder te duiken om zijn familie in Recklinghausen niet
in gevaar te brengen. Uiteindelijk kwam hij via Frankrijk in Rusland terecht. De brieven die
hij schreef getuigden van een grote liefde voor zijn meisje in Almelo. Vanuit Frankrijk kwam
hij nog een keer met verlof. Daarna werd hij ingezet in Rusland in de buurt van de Wolga. In
een van zijn brieven schreef hij: ‘Je kunt je niet voorstellen hoe verschrikkelijk het hier is.’ De
laatste brief die hij geschreven heeft was van 4 mei 1943. Kort daarna is Arthur Ovelgünne
gesneuveld. Mies Kuipers werd verscheurd door verdriet. Maar daar was geen aandacht voor.
Op die 5e april werd ze opgepakt en kaal geschoren. Daarna verbleef ze zes weken in de cel.
Die vernederende gebeurtenis heeft de rest van haar leven ten zeerste beinvloed.
Terwijl het centrum van Almelo in een uitbundige bevrijdingsstemming verkeerde ging het
offensief van de Canadezen onverdroten door. Via de Wierdensestraat probeerden de
bevrijders door te stoten naar de buitenhaven. Ze kregen zwaar tegenvuur en kwamen in hun
opmars niet verder dan De Mosterdpot. Op hetzelfde moment voerden enkele troepen een
verkenning uit richting Aadorp. De voertuigen reden via het Zwarte Laantje en de
Noordbroekweg naar Aadorp. Daar was geen Duitser te bekennen, in de richting van Wierden
hadden militairen van de Luftwaffe van de Hermann Göringdivisie zich ingegraven. Jan
Hammink woonde aan de Gravenweg in Aadorp, hij vertelde:
Toen de Canadezen zich weer terugtrokken richting Almelo voelden wij ons weg degelijk bevrijd,
want er waren geen Duitsers meer. We hoorden dat Almelo al bevrijd was dus wilden we daar
naartoe. We brachten en-passant enkele NSB’ers, die door de BS gearresteerd waren, naar
Almelo. We deden dat op onze platte boerenwagen, geflankeerd door een paar BS’ers op de
fiets. De gevangenen zaten op stro. Toen we ze afgeleverd hadden zijn we nog een tijdje in de
feestende stad gebleven. We kregen daarop bericht dat er gevochten werd rond ons huis. We
zijn toen in Almelo gebleven, bij de landbouwer Vellener in de Haghoek, die ik goed kende. Daar
kregen we voor het eerst wit brood en de eerste sigaretten.
Bij Michel aan de Bruglaan in Aadorp zouden die donderdmiddag (5 april) een aantal BS’ ers
uit Almelo bij elkaar komen om te gaan helpen als Wierden bevrijd zou worden. Op de boerderij
van Michel, de Johanneshoeve, waren vaak verzetsmensen bijeen. De familie was sinds 1941
betrokken bij het verzet. Die middag zag de zoon, Hilbert Michel, achter de boerderij een stuk
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of veertig Duitsers langs de Stouwe lopen. Bij de kapberg van buurman Winter gingen ze op
de grond zitten. Het waren wat oudere soldaten. Veel vechtlust straalde de groep niet uit.
Bezorgd vroeg de verzetsman zich af wat hij aan moest met de soldaten want elk moment
konden de Binnenlandse Strijdkrachten uit Almelo arriveren. Hij ging een kijkje nemen bij de
Duitsers en begon een praatje. Al pratend probeerde hij de mannen te overtuigen dat verzet
nauwelijks zin had. De Canadezen zaten immers vlakbij. De Duitsers waren wel bereid om
zich over te geven; maar nooit aan terroristen. Daarop kwam Michel met het voorstel om als
parlementarier naar de Canadezen in Almelo te gaan. Hij stapte daarna op zijn fiets en meldde
zich bij de gevechtssstaf, in café Industrie aan de Bornebroeksestraat, om de situatie uit te
leggen. Na zijn terugkomst besloten de Duitse soldaten zich over te geven waarop de
verzetsman hen de wapens liet afleggen. Alles werd onder het hooi verstopt. Bij wachtpost 31,
de spoorwegovergang in de weg naar Wierden, zaten een aantal Fallschirmjäger ingegraven.
Om geen argwaan te wekken liet Hilbert Michel de soldaten met een onderlinge afstand van
dertig meter richting Almelo vertrekken. Hilbert ging voorop, gevolgd door de soldaten.
Onderweg werd er vanaf de wachtpost enkele keren op de mannen geschoten. De groep ging
langs de Johanneshoeve, een stukje langs de straatweg, bij Nijland opnieuw de weilanden in,
richting de spoorbaan. Bij boerderij Oorlog van Janmaat naar het Zwartelaantje, waar ze veilig
waren voor de Duitse militairen. Ze stelden zich op en marcheerden onder commando van
hun eigen officier naar de stad. Nijland zag ze langs zijn huis gaan en hij toonde later groot
respect voor de discipline waarmee de Duitsers over de spoorlijn verdwenen. Samen met Sietse
Dijkstra, sectiecommandant van de Almelose BS, vervolgde Hilbert Michel zijn weg. Bij het
Zwartelaantje stonden de eerste Canadese tanks. Ze lieten de verzetsmannen doorgaan met
de groep Duitsers. Op de hoek van de Dijkstraat werd de groep overgenomen door de
Canadezen.

Pantserfaust in originele kist
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Om te verhinderen dat de Duitsers gebouwen als steunpunt gebruikten, legden de Canadezen
die vrijdag twaalf huizen en boerderijen in de as. Bij boer Hammink op de Schuilenburg, vlak
achter De Mosterdpot, kwamen maar liefst vijftien koeien om het leven. De stal met de koeien
werd door de Canadezen in brand geschoten. Maar het lukte de Canadezen niet om voorbij de
buitenhaven te komen. Allereerst was er de boomversperring die moeilijk was om te
verwijderen. Zo gauw de soldaten een poging ondernamen om kettingen te bevestigen zodat
de bomen verwijderd konden worden, werden deze door goed gericht mitrailleurvuur daarvan
weerhouden. Boven dien werden de tanks onder vuur genomen door het antitankgeschut dat
vanuit Wierden de weg bestreek. Ook werden de Canadeze voertuigen belaagd door Duitsers
met een pantservuist. Dat eenvoudige antitankwapen was tot honderd meter erg gevaarlijk.
Hoewel het wapen niet zo’n groot bereik had werkte het wapen uitstekend. Bovendien hadden
de Duitsers er honderden van. Tijdens de gevechten werden verscheidene Canadese pantsers
met behulp van pantservuisten buiten gevecht gesteld. Ten einde raad werden de tanks
teruggetrokken richting Almelo. Maar een klein groepje Canadezen zag de kans om het
bruggehoofd bij De Mosterdpot te behouden. Het waren soldaten van de D-compagnie met
enkele brencarriers.

Brencarrier
Bovendien kregen de infanteristen regelmatig ondersteuning van mannen van de New
Brunswick Rangers, een mitrailleureenheid. Vanuit het bruggehoofd werden door de
infanterie verschillende aanvallen ondernomen op deeerste twee boerderijen achter het
kanaal. De boerderij van Preuter werd het eerst beschoten. De familie was de vorige dag al
naar de stad gevlucht. Alleen de grootvader was nog thuis om een oogje in het zeil te houden.
Dat was maar goed ook want tijdens de gevechten vloog de boerderij in de brand. Maar de
grootvader zag kans om de vlammen te doven door er emmers gier overheen te gooien. Achter
de boerderij van Preuter lag een aantal soldaten van de Luftwaffe in stelling. De tweede
boerderij was van Voskamp en lag aan de kanaaldijk, tegenover de Buitenhaven, op de hoek
van de Oude Wierdenseweg. Het gezin was gevlucht en de boerderij was een Duits steunpunt
geworden. Schuin tegenover Voskamp was de boerderij van boer Elbert. Daarnaast stond de
boerderij van Buitenweg (De Kluumpe). En schuin daar tegenover was het huis van Bremmer.
Rond deze boerderijen hadden de jonge Duitsers zich ingegraven en de stellingen betrokken
die enkele dagen daarvoor al door Todt waren gegraven. De setllingen lagen dikwijls verscholen
in akkerwallen zodat ze goed gecamoufleerd waren. Tijdens de aanvallen van de Canadezen
werden vanuit die stellingen voortdurend verse troepen naar voren gebracht om de
geaillieerden te bevechten. Een Duitse getuige:
Ik zat in een schuttersput die we in de kanaaldijk gegraven hadden. Ik kon goed zien hoe onze
jongens vanachter de eerste boerderij, bij de hoek van het kanaal, de aanvallende Tommies
bevochten. Het waren wat oudere jongens die al gevechten hadden meegemaakt bij Arnhem en
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in het Rechswald. Dus die hadden veel meer ervaring dan de rest. Ik was bijvoorbeeld net 18
jaar en pas enkele maanden bij de Luftwaffe, bij de Hermann Göringtroepen. Daar was ik best
trots op. We voelden ons tot de elite van het leger behoren. In die tijd had ik mijn opleiding
gekregen en toen ik daadwerkelijk ingezet werd, waren we voortdurend aan het terugtrekken
geweest. Bij Delden en Wierden kwamen we pas voor het eerst echt in gevecht. Min kameraden
achter die boerderij, het waren er maar een stuk of wat, hielden voortdurend de naderende
Canadezen tegen. Ze lagen daar met een paar mitrailleurs en pantservuisten. Als ze tegenvuur
kregen, sprongen ze naar de andere kant van de boerderij en openden vanaf die zijde het vuur.
Tot ze weer ontdekt werden. Dan verwisselden ze snel van positie en zetten het gevecht weer
voort. Je kon echt zien dat het oude frontsoldaten waren. Een van hen was Adolf Beutelschiess.
Ik weet nog dat een van de jongens in zijn been werd geraakt. Het was Engel uit
Recklinghausen. Hij gilde nog: ‘Mir hat’s erwischt’. Hij werd naar de verbandpost vervoerd. (Dat
was de boerderij Het Avontuur van Hondebrink die tussen de jachthaven en de Leemslagenbrug
ligt. Pal achter de kanaaldijk. De boerderij deed tevens dienst als Gefechtsstand, voor de
troepen achter het kanaal). Toen de druk uiteindelijk te groot werd zijn wij via Nijverdal
teruggetrokken in de richting van Zwolle. op 13 april ben ik in de omgeving van Mariënheem
gevangen genomen. We waren met een klein groepje onder leiding van een Feldwebel. We
werden langzaam ingesloten en we zouden ons verstoppen, zodat we ’s nachts verder konden
trekken. We zaten in een boerenschuur. Toen er een Canadese jeep het terrein kwam oprijden,
stapte de onderofficier naar buiten met zijn handen omhoog en gelaste ons hetzelfde te doen.
Hij had er blijkbaar genoeg van en wilde onze levens sparen. Ik woonde in de omgeving van
Munster en ik vroeg aan een van de Canadezen hoe het front in Duitsland verliep. Toen ik mijn
woonplaats noemde vertelde hij dat daar al lang Engelse troepen waren. Die hadden niet veel
weerstand ontmoet, dus met mijn familie zou het wel goed zijn. Waarna ik met een gerust hart
in krijgsgevangenschap ging.
Die nacht hadden de Canadese artilleristen op Het Tusveld hun vuur meer naar het westen
verlegd, naar het Zuidbroek en de Klumpershoek aan de andere kant van het kanaal. De hele
morgen lag de omgeving van het Zuidbroek onder zwaar granaatvuur. De buurtbewoners
zaten bij elkaar in een schuilplaats op de Buitenweg. Op een zeker moment leek de beschieting
af te nemen. De Canadese infanterie had opdracht gekregen het gebied in te gaan. Toen Elbert
uit de schuilplaats kwam om snel het vee te verzorgen, begreep hij waarom er een vuurpauze
was. Hij zag hoe een aantal Canadezen vanaf de Wierdensestraat, via de houtwallen naar de
boerderij van zijn buurman Voskamp slopen. De Duitsers die zich rond de boerderij hadden
ingegraven waren zich van geen gevaar bewust. Ze hadden hun stellingen verlaten en
bevonden zich op de deel om hun wapens schoon te maken. Toen de Canadezen de deel
openrukten waren ze volkomen verrast. Er werden handgranaten naar binnen gegooid en na
korte schermutselingen kwamen de Canadezen met vijftien gevangenen naar buiten. Een van
de Duitsers was zwaargewond en moest achterblijven terwijl de rest werd afgevoerd richting
De Mosterdpot.
In de verwarring had echter een van de Duitsers kans gezien om via een raam te vluchten.
Alsof de duivel hem op de hielen zat rende de jongen in de richting van Wierden. Bij Elbert
dacht men dat ze bevrijd waren. Samen met Voskamp en zijn gezin gingen ze naar de boerderij
waar zojuist het gevecht had plaatsgevonden. De grond lag bezaaid met wapens en
uitrustingsstukken. De boeren waren zo opgelucht dat een van hen een Duitse helm opzette,
terwijl een van de anderen zich vol hing met uitrusting. Opgelucht en lachend stonden ze bij
bij elkaar. Plotseling zag Elbert hoe er vanuit Wierden, dwars door de weilanden, hen een grote
groep Duitsers in stevige ganzenpas tegemoet kwam. Waarschijnlijk kwamen deze
reservetroepen vanuit het Haarbos. Ze wilden hun verloren steunpunt terug veroveren. Snel
wierpen de boerenmensen het oorlogstuig van zich af en maakten dat ze terugkwamen in hun
schuilplaats. Ze zagen nog net hoe in de verte opnieuw een aantal Canadezen dichterbij
slopen. Toen ontstond er een vuurgevecht, keer op keer probeerden de Canadezen terrein te
winnen. Maar de fanatieke Duitsers gaven geen krimp en gingen in de aanval. Teleurgesteld
zag Elbert hoe de boerderij in vijandelijke handen bleef. Uiteindelijk trokken de Canadezen
zich al vechtend terug via de sloten en houtwallen richting De Mosterdpot. Intussen was
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luchtsteun aangevraagd waarop de vliegtuigen de Duitse stellingen en posities met raketten
bestookten. Er werd een vliegtuig door de Duitsers neergehaald. De piloot slaagde er in het
toestel op tijd te verlaten en landde even later, bungelend aan zijn parachute, in het gebied
van de Canadezen. Hij landde aan de Doodsweg te Bornerbroek. Een Canadese
tankbemanning die in stelling stond bij de boerderij Niehuus van boer Brummelhuis, iets
verderop, reden met een jeep naar de gelande piloot en deze werd met veel gejuich onthaald.
Het vliegtuig kwam een paar honderd meter verderop, op het land van boer Arkink aan de
Doodsdwarsweg, neer.
Die morgen kregen de infanteristen steun van tanks die de Duitsers bestookten vanaf de
Almelose kant van het kanaal. Het was intussen 13.00 uur geworden en ondanks verwoedde
pogingen was de D-compagnie van de Canadezen nauwelijks een stap gevorderd. Er waren
zware verliezen bij de Canadezen, maar liefst negentien doden en gewonden, onder hen twee
officieren, de luitenants Richard en Dirasser. Rond diezelfde tijd bevond zich het
carrierpeloton van de Canadezen een stuk noordelijker, bij de Noordbroekweg. Het had
opdracht om de Duitsers die zich een dag ervoor rond de Bruglaan hadden ingegraven, te
verdrijven. De bedoeling was om vanaf deze kant Wierden aan te vallen. Bovendien waren de
Canadezen op de hoogte van het feit dat op de Johanneshoeve van Michel een tiental BS’s
was. Door de plotselinge komst van honderdzestig Duitsers zaten de BS’s uit Almelo als ratten
in de val. De hele groep zat bij Michel op de hooizolder en hield zich daar al die tijd schuil.
Beneden hen, op de deel, hadden de Duitsers zich ingekwartierd. De Almeloërs durfden zich
nauwelijks te bewegen. Toen de tanks langzaam optrokken werd de eerste door een
pantservuist uitgeschakeld. Het voertuig vloog ogenblikkelijk in brand maar de bemanning
slaagde erin om er levend uit te komen. De Duitsers beschoten de Canadezen met alles wat
ze ter beschikking hadden. De commandant van de eenheid besloot daarom hulp in te roepen
van Wasps (flamecarriers). Maar de Duitsers bestreken vanuit hun versterkte posities de weg,
zodat een aanval opnieuw vastliep. Daarop riepen de Canadezen de hulp in van een stuk
geschut, dat eerst een aantal bomen omverschoot om een vrij schootsveld te krijgen naar de
boerderijen in de Bruglaan. De ene boerderij na de andere werd door het kanon in brand
geschoten, daarbij ondersteund door de flamecarriers.
Jan Hammink:
Die vrijdag kregen we plotseling Duitsers in ons huis. Er kwam ontzettend heftig vuur van de
Canadeze brencarriers. We hoorden de kogels op het dak en in de schuurdeur slaan. Daarop
vloog de hooiberg in brand. We renden het huis uit en wilden vluchten, maar dat bleek te
gevaarlijk. De kogels floten aan alle kanten om ons heen. Snel gingen we weer terug naar huis
en kropen in de kelder. Het schieten duurde erg lang. Op enig moment hoorden we voetstappen.
Mijn moeder gilde, maar het bleken gelukkig Canadezen te zijn. Ik zag dat een soldaat op z’n
gemak zijn geweer in de vork van een boomtak legde en stond te schieten op het huis van Bol.
De boerderij van Hekman brandde helemaal af. Die van Jan Gast trouwens ook. Evenals de
grote schuur van Hendrik Nijland. Langzaam maar zeker wonnen de Canadezen terrein. Daarbij
maakten ze nogal wat krijgsgevangenen. Die werden door een aantal Almelose B.S.‘ers, die bij
de Canadezen ingedeeld waren, naar ‘achteren’, naar Almelo, gebracht. Om de boerderij van
Tijhof, in de Bruglaan, werd door beide partijen hevig gevochten. Het was voor de Duitsers een
belangrijk steunpunt. Ondanks de steeds zwaardere druk van de bevrijders, wisten de
Hermann Goeringsoldaten van geen wijken. Uiteindelijk was er nog één Duitser over, een
officier, die niet van opgeven wist. Al schietend vluchtte hij de boerderij in. Toen deze door
vlammenwerpers in brand werd geschoten, verborg de man zich achter de kapberg. Maar ook
die bleef niet voor de vlammen gespaard. De inmiddels gewonde officier zakte, bedekt met
afschuwelijke brandwonden, kermend in elkaar. Toen een van de Canadezen zag dat de zwaar
gewonde niet meer te redden viel, pakte deze zijn pistool en verloste hem uit zijn lijden. De naam
van deze officier was Werner Jentze uit Dramburg.
Pas tegen zes uur waren de Canadezen de situatie in Aadorp meester. Volgens het
oorlogsverslag zouden ruim twintig Duitsers gedood zijn. Volgens ooggetuigen waren het er
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minder. Op een gesneuvelde Duitse officier werden papieren gevonden waarin stond dat de
legergroep Heldt, die Wierden in zijn greep hield, opdracht kreeg om verkenningen in de
richting van Vriezenveen uit te voeren omdat men vreesde door de geallieerden ingesloten te
worden. Maar hoe dan ook, het doel was bereikt, de Duitsers waren uitgeschakeld ten koste
van grote offers. Behalve de vele doden en gewonden waren bijna alle boerderijen beschadigd
of met de grond gelijk gemaakt. Er hing een zwarte walm ten gevolge van de vele branden en
de chaos werd nog versterkt door het klaaglijk loeien van gewond vee dat overal rond liep.
Tegen de schemering trok een deel van de carriers zich terug richting Almelo, terwijl de
achterblijvers hun posities rond de veroverde boerderijen innamen en zich begonnen in te
graven. De Canadezen bleven op alles voorbereid en legden ondertussen landmijnen en
trokken langs de verschillende steunpunten een prikkeldraadversperring. Men hoeft geen
grote strateeg te zijn om te beseffen dat het bezit van Aadorp een regelrechte bedreiging
vormde voor de Duitsers in Wierden.
Die nacht gingen de artilleriebeschietingen vanaf Het Tusveld in zevolle omvang door. Vooral
het Zuidbroek en de Klumpershoek kregen de volle laag. Regelmatig werd er storingsvuur
afgegeven op het gebied rond de Knibbeldijk en de Oude Wierdenseweg. Er kwamen ook
granaten terecht aan de andere kant van Wierden, rond het Haarbos en de Nijverdalsestraat.
Daar waren eveneens Duitse troepen gesignaleerd. In het gebied achter de Buitenhaven
woonden boeren in zogenaamde Gravenboerderijen. Het waren pachters van de graaf van
Almelo. Op de hoek van de Stokkelerweg lag her erve Het Avontuur van Hondebrink. Iets
verder lag erve ’n Biggen van Engelberg en dan nog iets verder stond ’t Gravenhuis. Tegenover
de draaikom (de jachthaven) was de boerderij van Sasbrink, Laandaornd genoemd. De
Hondebrinks van Het Avontuur hadden die woensdag 4 april van het ene op het andere
moment de boerderij op bevel van de Duitsers moeten verlaten. De boerderij werd als
steunpunt gebruikt tijdens de gevechten. Met een wagen vol beddengoed trok het
verbouwereerde gezin naar de buren, de familie Engelberg. Het vee liet Hondebrink waar het
was. De volgende dag werden de dieren toch opgehaald en zolang bij de buren op stal gezet.
Al die tijd lag de omgeving onder een hevig spervuur. Op een moment was de beschieting zo
erg dat men besloot om ’n Biggen te verlaten en de nacht met elkaar door te brengen in een
droge sloot voor het huis.
Sien Engelberg:
Toen ik op een gegeven moment over de rand van de sloot keek zag ik dat een Duitser met ons
paard dwars door de bijkeuken naar buiten kwam. Hij spande het paard voor een wagen waar
gewonde Duitse soldaten op lagen. Ze moesten naar Enter, waar een Feldlazaret was. Toen ze
wegreden, lekte het bloed door de planken bodem. Vader Engelberg weigerde zijn paard alleen
te laten gaan, want hij wilde het natuurlijk niet missen. Dus liep hij met de Duitsers mee. Maar
in Enter stuurden de Duitsers hem toch met lege handen terug. Op dinsdag, vier dagen later,
werd het dier in Wierden teruggevonden. Het tuig sleepte er nog achteraan.
De toestand werd die vrijdag zo ernstig dat de boerderijen langs de Stokkelerweg en de Oude
Wierdenseweg ontruimd moesten worden. Van alle kanten trokken de omwonenden naar
Laand Aornd, de boerderij van Sasbrink aan de Wendelgoorweg. Al het vee werd de weilanden
ingedreven en kon niet meer gemolken worden. Het was te gevaarlijk. Met zware dreunen
ontploften de granaten die met grote regelmaat kwamen aansuizen.
Zwier Hondebrink:
Toen we naar Laand Oarnd vluchtten, zag ik allemaal rode en groene strepen door de lucht
gaan. Later hoorde ik dat het lichtspoor- en fosformunitie geweest is.
Op de boerderij van Sasbrink was het een drukte van belang. Zo’n vijftig gevluchte
omwonenden zaten op de deel. Die nacht lagen ze in doodsangst bij elkaar. Geslapen werd er
niet, gebeden des te meer. Buiten volgde de ene explosie na de ander. Daar tussendoor klonk
het felle ratelen van mitrailleurs en het angstig loeien van het vee in de weilanden. De zenuwen
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van de mensen op de deel werden tot het uiterste op de proef gesteld. Men wachtte op de fatale
voltreffer die de boerderij en al de buurtbewoners zou vernietigen. Maar wonder boven wonder
bleef die uit.
Die zaterdag ging de beschieting onverminderd voort. Vanaf de Wierdensestraat probeerden
de Canadezen weer een bruggenhoofd te vormen in het Zuidbroek. Maar de fanatieke
Hermann Göringsoldaten hielden hardnekkig stand. Door hun meerderen werden de jongens
ruimschoots van sterke drank voorzien. Volgens getuigen waren velen van hen dronken, wat
hen extra gevaarlijk maakte. Terwijl de granaatbeschieting maar door bleef gaan kwam er bij
de mensen op de boerderij van Sasveld het moment dat langer blijven niet meer
verantwoordelijk was. In onderling overleg werd besloten aan de Canadezen een staakt het
vuren te vragen, zodat iedereen de gelegenheid kreeg naar Almelo te vluchten. Twee mannen
meldden zich vrijwillig voor de gevaarlijke klus. Het waren een schipper die met zijn boot in
de Buitenhaven lag en Chiel Gouweloos, een Haagse onderduiker. Tijdens een korte
vuurpauze gingen de twee op pad. Zwaaiend met witte lappen aan bezemstelen bereikten ze
de Canadezen bij De Mosterdpot. Na telefonisch overleg met de commandant van de artillerie
werd hun verzoek ingewilligd. De achterblijvers op de deel bij Sasbrink wachtten gespannen
af. Toen de twee mannen eindelijk terugkwamen konden ze de deel verlaten. Eenmaal buiten
konden ze hun ogen niet geloven. De hele omgeving was door het artillerievuur volledig
omgeploegd en lag vol met granaattrechters. Bomen waren aan flarden geschoten. De lucht
was verduisterd en stonk naar kruit. Overal in de weilanden lag dood vee en liepen tientallen
gewonde dieren. Onder bescherming van witte vlaggen ging de groep op pad. Over de
kanaaldijk, tussen de Duitsers door die daar in hun schuttersputten zaten. Pas op de
Wierdestraat zagen ze de eerste Canadezen, die eveneens in schuttersputten zaten. Ze liepen
verder naar De Mosterdpot waar de tanks stonden. Zo snel ze konden liepen ze in de richting
van de Bellinckhof. Al de tijd circelde een vliegtuigje boven hen. Het was een Canadese
artillerieverkenner die de groep nauwlettend in de gaten hield. Toen ze bij de Bellinckhof
waren ging het gevecht opnieuw verder. Gierend kwamen de granaten over. Via binnenwegen
bereikte een deel van hen het erve Pezie van de familie Hemmink. Alhoewel daar al veel
vluchtelingen waren werden ze met open armen ontvangen en beseften de boeren dat ze echt
vrij waren.
Ook op de boerderij van Buitenweg bevond zich een twintigtal buurtbewoners die eveneens
geen kant opkonden. Na een paar uur probeerden ook deze mensen toestemming te krijgen
om dwars door het frontgebied naar Almelo te lopen. Ze gingen niet via de Kanaaldijk maar
via de Oude Almelosestraat.
Willem Buitenweg:
Wat een ravage. We wisten niet wat we zagen. Iets voorbij de draai richting Almelosestraat
lagen twee dode Canadezen. Met onze groep liep een Duitse deserteur mee. Hij was op het
heetst van de strijd bij ons naar binnen gevlogen. We gaven hem burgerkleren en pakten zijn
geweer af. Toen we vlakbij de Canadezen waren, we moesten voorzichtig met de handen
omhoog naderbij komen, ging ik iets achter hem lopen en wees naar hem zodat ze hem gevangen
konden nemen. Er heerste een uiterst grimmige stemming. Je kon merken dat de Canadezen in
zeer zware gevechten verwikkeld waren.
De Canadezen namen de deserteur over, zetten hem op de motorkap van een jeep en brachten
hem naar Almelo. De buurtbewoners werden de kant van de Mosterdpot opgestuurd. Enkele
bejaarde mensen, waaronder de moeder van Elbert, werden op kruiwagens vervoerd. Bij De
Mosterdpot lag de weg vol afgerukte takken en grote stapels koperen hulzen van het
tankgeschut. In de verte stond de boerderij van Gerrit Hinsenveld bij de Leemslagenbrug in
lichterlaaie.
Zwier Hondebrink:
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En toen kwamen we in Almelo. We wisten niet wat ons overkwam. Iedereen was aan het
feestvieren en men had totaal geen oog voor ons stelletje haveloze vluchtelingen.
Langzaam maar zeker werden de Duitsers toch teruggedrongen en rond de middag van 7 april
hadden de bevrijders een bruggenhoofd bij de fabriek van Ten Bos aan de Almelosestraat te
Wierden. Ondertussen waren enkele bulldozers erin geslaagd om een dam te maken op de
plek van de vernielde brug over de Aa. Ondanks het eigen ondersteuningsvuur werden de
Canadezen hevig beschoten vanuit het centrum van Wierden. Daarbij vielen aan Canadese
kant diverse slachtoffers. Maar na een paar grote bakken zand en puin in het gat te hebben
geschoven konden enkele tanks de Aa passeren en zich tussen de huizen aan de
Almelosestraat nestelen. Langzaam maar zeker boeken de Canadezen terreinwinst. Aan de
linkerflank, in het Zuidbroek en de Klumpershoek was de vijand de situatie nog steeds
meester. Vanuit hun stellingen ondernamen ze voortdurend tegenaanvallen op de tanks bij
de fabriek. Ook langs de Buitenhaven ging de strijd onverminderd door en gaven de jonge
Duitsers zich niet gewonnen. Er werd om elke meter gevochten. Bovendien kregen de Duitsers
steun van mortieren die opgesteld stonden in het Haarbos en in Rectum. Akelig precies
kwamen de granaten terecht in de Canadese posities. De tanks en pantserwagens bij Ten Bos
dreigden zelfs te worden ingesloten. Ondertussen hadden de Canadezen weer luchtsteun
aangevraagd. En juist op tijd voerden een aantal Typhoons aanvallen uit op Duitse stellingen.
Ze wierpen lichte bommen af en bestookten de Duitsers met hun raketten en boordwapens.
De chaos was compleet. In Wierden zaten honderden mensen verscholen in de kelders van
hun woningen. Vooral de huizen aan de Almelosestraat lagen in de vuurlinie.
Henk ter Haar:
Wij woonden aan de Almelosestraat 21. We werden daar van alle kanten beschoten. Je hoorde
dat het huis voortdurend getroffen werd. In onze kelder zaten we met veertien personen.
Allereerst ons eigen gezin, dat uit vijf personen bestond. Verder drie personen van de familie
Nijhof, twee vluchtelingen uit Amsterdam en vier personen van de familie Wessels. Op enig
moment werd het zo gevaarlijk, dat we wel moesten vluchten. Mijn vader was melkventer, dus
hij had een mooie bakfiets. Die gebruikten we. Oma Nijhof werd op een stoel in de bak gezet.
We zwaaiden met een grote witte vlag en gingen richting Almelo. We liepen op het fietspad. Iets
voorbij ons huis lag een dode Canadees. En aan de overkant van de straat hing een dode
Duitser in een schuttersput. Bij de villa van Van Wulfften-Palthe was de hoofdweg versperd
door grote eikenbomen, maar we konden er langs. Waarschijnlijk omdat de Canadezen een
doorgang hadden gemaakt voor hun tanks.
Tineke Wessels:
Wij schuilden bij de familie Ter Haar. Toen we wegvluchtten, zag ik dode soldaten liggen.
Misschien wel vier of vijf. Of het Duitsers of Canadezen waren, weet ik niet. Ik was toen nog
maar tien jaar, dan let je daar niet zo op. We waren bang en wilden maar één ding: weg uit dat
oorlogsgebied. We waren ontzettend blij toen we bij De Mosterdpot kwamen en doorgingen naar
de grootouders van m’n vaderskant die in de Bornebroeksestraat woonden. Ik herinner me nog
goed dat de tegenstelling zo groot was. Wij kwamen vanuit een regelrechte oorlog in Almelo
terecht, dat in een totale feestroes verkeerde. Echt heel onwerkelijk en bizar.
Zondagavond begonnen de Duitsers zich terug te trekken. Het artillerievuur vanaf Het Tusveld
stopte. Langs de kanaaloever werd het die zondagmiddag al veel rustiger. Een groepje
Canadese verkenners waren voorzichtig het ‘Duitse’ gebied ingereden. Elders hield men de
adem in en wachtte af wat stond te gebeuren. In het geteisterde Wierden werd het die avond
angstig stil. Vanuit hun schuilplaatsen keken de bewoners naar de terugtocht van de laatste
Duitsers. Deze trokken haastig weg in de richting van Rijssen en Nijverdal. De volgende
morgen, maandag 9 april, verschenen in alle vroegte de eerste Canadese verkenners in de
verlaten straten van het dorp. De bevrijding van Wierden was een feit.
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Na afloop van de gevechten bij het kanaal was de toegang tot het gebied voorlopig nog
verboden. Het eerst gingen opruimingstroepen aan het werk om de achtergelaten wapens en
munitie veilig te stellen. Bovendien moesten de lijken geruimd worden. Het dode vee moest
begraven worden. Dat gebeurde door gevangengenomen NSB’ers. De ravage was gigantisch.
Zwier Hondebrink:
Drie dagen later mochten wij pas weer terug. Stront door het hele huis, bloed in de keuken,
munitie in de kachel achtergelaten, resten van geslachte dieren, grammofoonplaten die als
borden dienst hadden gedaan.
Dieks Slettenhaar, zwager van Hondebrink, uit de Koedijk, had vrijdags de zesde al een poging
ondernomen om te kijken hoe het met zijn familie op erve Het Avontuur gesteld was. Hij kwam
niet verder dan de Leemslagenbrug omdat er nog voortdurend geschoten werd. De volgende
dag ging Slettenhaar opnieuw. Voorzichtig kwam hij bij het kanaal. Tegen de kanaaldijk lag
een dode man. Het was de onderduiker die vaak op de boerderij van Hinsenveld was. Het was
de 31 jarige Lambertus Marinus (Bert) de Wit uit Den Haag. De man was door een kogel in
het hoofd getroffen en hij had twee schoten in de borstkas. Bert de Wit was opgepakt voor de
Arbeitseinsatz en werd met de trein naar Duitsland getransporteerd. Bij station De Riet was
hij uit de trein gesprongen en sindsdien bleef hij bij de familie Kamp in de Ossekoppelerlaan
in Almelo. Af en toe hielp hij Hinsenveld op de boerderij. Omdat zijn onderduikadres al op 4
april bevrijd was besloot hij die zaterdag even terug te gaan naar Hinsenveld om hem voor zijn
goede zorgen te bedanken. Op de kanaaldijk is hij toen door Duitse schoten om het leven
gekomen. Slettenhaar begreep dat het nog lang niet pluis was bij het kanaal en ging
onverrichter zake terug. Op maandag waagde hij een nieuwe poging. Ditmaal kon hij over de
kanaaldijk fietsen, in de richting van de Hoeselderbrug waar het pontje van Sytsema hem
overzette naar de andere oever. De boerderij Het Avontuur was nog helemaal intact. Het erve
had gefungeerd als verbandpost en hoofdkwartier. Er waren alleen dakpannen uit de nok
verschoven zodat de Duitsers een goed uitzicht hadden over het lagere terrein aan de overkant.
Bovendien kon men vanag de zolder prima de hoofdweg van Bornebroek naar Almelo
verkennen. Hoewel de boerderij nauwelijks beschadigd was, dit in tegenstelling tot
deboerderijen in de omgeving, was het binnen een enorme chaos. Kasten waren opengebroken
en alle kleding was verdwenen. In de slaapkamers was het een bende van jewelste. De lakens
waren aan repen gescheurd en als verband gebruikt. Er lagen bebloede uniformen tussen
wapentuig en uitrustingsstukken. De gootsteen lag vol met ingewanden van geslachte kipen.
Op de deel stond een mitrailleur, de patroonband er nog in. En in de waterput stond een
doorgeladen karabijn met de puthaak op de trekker. Later ontdekte de opruimingsdienst nog
een ingegraven S-mijn bij de keukendeur.
Bij Elbert, aan de Oude Wierdenseweg, was de warboel zo mogelijk nog groter. De boerderij
en de schuren waren behoorlijk beschadigd. Alle ramen en dakpannen waren kapot en de
muren zaten vol kogelgaten. Maar het pand stond nog overeind. Alles lag vol met afgerukte
boomtakken en de hele omgeving was omgeploegd door geexplodeerde granaten. In de
weilanden lag uiteengereten vee. Twaalf koeien en enkele paarden waren omgekomen. Van de
dieren die nog leefden moest later nog tweederde deel afgemaakt worden omdat ze vol zaten
met granaatscherven. Na enkele weken zouden de wonden zo’n ondraaglijke stank
veroorzaken dat men de dieren uit hun lijden moest verlossen. De boerderij van Buitenweg
was, net als die van zijn overbuurman Bremmer, met de grond gelijk gemaakt. Op zijn erf
vond Elbert maar liefst drie dode Duitsers. In een loopgraaf achter de schuur lagen de
verminkte lijken van twee jonge Luftwaffesoldaten. Beiden zaten met opgetrokken knieen
naast elkaar. Waarschijnlijk waren ze door een voltreffer gedood. Een van hen had een
gebedenboekje en een rozenkrans in zijn bebloede handen. Zonder veel omhaal gooiden de
gemeentearbeiders de stelling dicht, met de lijken er nog in. Beide gesneuvelden zouden in
1947 opgegraven worden en opnieuw ter aarde besteld worden op de Duitse begraafplaats in
Venray. Voor het kippenhok vond Elbert nog een derde dode. Blijkbaar was de Duitser tijdens
het foerageren door een Canadese sluipschutter verrast, want naast hem stond een mandje
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met kippeneieren. Toen de boer de dode omdraaide zag hij dat de jonge soldaat recht in het
hart was geschoten. En meteen zag hij dat het de soldaat was die enkele dagen daarvoor een
deken van zijn opoe had afgepakt. De gesneuvelde Duitsers werden vaak begraven zonder
deugdelijke identificatie. Meestal werden de gevonden papieren en het herkenninsgplaatje
opgestuurd naar het rode kruis in Den Haag. In andere gevallen had degene die de doden
moest begraven geen zin om de verminkte lichamen op herkenningsplaatjes na te zoeken. Van
de Duitsers die na de oorlog in Almelo begraven lagen was bijna de helft onbekend. De meeste
Duitsers werden vanaf 1947 opgegraven en overgebracht naar Venray. Dikwijls werden dan
soldaten alsnog geidentificeerd. Vaak omdat men tussen het skelet alsnog het plaatje vond.
Zo kon het gebeuren dat de derde dode die bij Elbert was gevonden pas in 1968 met zekerheid
geidentificeerd werd.
Behalve het opruimen van achtergebleven oorlogstuig zoals voertuigen en munitie was de
afdeling gemeentewerken verantwoordelijk voor de reparatie van wegen en bruggen. Alle
loopgraven, schuttersputten, dekkingsgaten en tankgrachten werden verwijderd. Er waren
tankgrachten in de Gravenallee, bij de Windslaan, in het Zwartelaantje, bij het Groenendal en
bij de Wierdenstraat. In de omgeving van het Twente Rijnkanaal moesten
vierhonderdvijfenzestig dekkingsgaten gedicht worden en acht grote stellingen met
mitrailleurnesten. Voorts moesten er kilometers aan loopgraven dichtgegooid worden, op de
meest uiteenlopende plaatsen, in totaal ongeveer dertien kilometer. Verder stonden nog elf
gemetselde schuilkelders op de nominatie om geruimd te worden. Bij Hammink, in het
Bokhovenbos, waren nog tien splitterboxen. Met de komst van de V1 installaties in het
Nijreesbos en de Bolkshoek waren de verwoestingen toegenomen. In totaal zouden maar liefst
elf van die vliegende bommen op Almelo terechtkomen. Een van de bekendste voorbeelden
vormde de V1 die op 19 februari 1945 tientallen minuten boven de stad rondcircelde voor hij
uiteindelijk in de Paradijsweg neerstorte. Daarbij kwam nagenoeg de hele familie Vreman om
het leven. Alleen zoon Johan bleef in leven, samen met een oom die bij het gezin inwoonde.
Precies een maand later, op 19 maart, viel zo’n bom op het Rietplein. Omdat de detonatie
enkele minuten uitbleef konden de bewoners vluchten en was er één dode te betreuren. Op
30 maart werden door de Duitsers alle V1 installaties rond Almelo opgeblazen. Tot grote
opluchting van de bevolking. Er waren in drie maanden dat de V1’s uit de omgeving van
Almelo werden afgeschoten ruim elf stuks vroegtijdig neergekomen en geexplodeerd. Alleen
vijf stuks al aan de Bornsestraat.
Er lagen in 1946 tweeendertig Canadezen op de Algemene Begraafplaats in Almelo, en nog elf
Engelse militairen. In Wierden lagen drie Canadese militairen begraven die tijdens de
gevechten in het gebied tussen Almelo en Wierden gevallen waren. Op dezelfde begraafplaats
in Almelo lagen ruim honderdvijfendertig Duitsers begraven. Van de Duitsers die er lagen was
een deel afkomstig van gevechten die in Delden hebben plaatsgevonden. Een maand na de
bevrijding werd nog een dode uit het Twente Rijnkanaal bij de Leemslagenbrug gehaald.
Vanaf de eerste bevrijdingsdag tot in het najaar verkeerden de mensen uit Almelo in één grote
feestroes. Veel gevoel voor realiteit was er niet meer. Avond na avond was men op straat te
vinden. Er werd gedanst en gehost dat het een lieve lust was. De buurtverenigingen
organiseerden feesten en optochten. Dagenlang was men in de weer om erebogen te maken.
In de dansgelegenheden, zoals het Groenendal, gaven de Canadezen het ene bal na het andere.
En in de Bellinckhof verbleven de officieren en ook daar werden feesten gegeven. Bron: Almelo
frontstad, C.B. Cornelissen.
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Spoorwegstaking en overval op de bank
De Nederlandse regering had vanuit Londen bevolen dat iedere spoorwegambtenaar moest
gaan staken. Op 17 september 1944 begon de spoorwegstaking.
De spoorwegstaking in Twente van 1944 was een nationale staking van het Nederlandse
spoorwegpersoneel, die duurde van september 1944 tot de bevrijding in mei 1945. De staking
moest worden betaald. Op 15 november 1944 overvallen elf verzetsleden de Nederlandsche
Bank in Almelo. De buit bedraagt 46,1 miljoen gulden. Dit is nog steeds de grootste
bankoverval aller tijden in Nederland.
Twee maanden voor de bankoverval brak in Nederland een spoorwegstaking uit. De
Nederlandse regering in Londen raadde dit aan om de Duitsers te saboteren. De stakende
medewerkers hadden geld nodig om deze staking vol te houden. Een knokploeg van het verzet
overviel het hoofdkantoor van de Nationale Spoorwegen in Utrecht en maakten hierbij één
miljoen gulden buit. Knokploegen uit Olst, Nijmegen en Rotterdam maakten respectievelijk
12.000 gulden, 100.000 gulden en 1.200.000 gulden buit bij verschillende overvallen. Dit was
echter niet voldoende en het geld raakte op. Hierdoor werd een overval op de Nederlandse
Bank in Almelo voorbereid.
De sympathie met de stakers was erg groot. Met het ontruimen van de woningen van de
spoorwegmensen werd van alle kanten hulp geboden. In Almelo is een situatie bekend dat in
minder dan twee uur de gehele inboedel van een seinhuiswachter door alle buren werd
weggesleept en toen men nadien weer in huis kon was er niets verloren geraakt. Niet alleen
de spoorwegmannen, maar ook hun gezinnen doken onder. Overal op het plattelad werden zij
hartelijk ontvangen en ondergebracht. Zo zaten er spoorwegmensen in Geesteren, WestGeesteren, Losser, de Lutte, Diepenheim, Goor, Delden, kortom overal waar men maar
enigszins veilig kon onderduiken. Bij de spoorwegstaking in Twente waren ruim achthonderd
mensen betrokken. De ambtenaren hebben nog kans gezien belangrijke papieren zoals lijsten
met namen uit de bureaus te halen. Contactmensen zorgden ervoor dat de betrokenen hun
uitkering kregen. Deze uitkeringen werd uitgekeerd door bemiddeling van de Dienst
Maatschappelijk Hulpbetoon. Het geld was tevoren in een invasiekas bij de Rotterdamse Bank
gestort.
Op 21 september werd het kantoor van Ter Horst aan de Wierdensestraat door een bom
getroffen en stond meteen in brand. Naast het kantoor stond het pakhuis waarin Duitse
legergoederen waren opgeslagen. Dit pakhuis had geen schade. Het kantoor is uitgebrand en
bij deze brand zijn alle muziekinstrumenten van de muziekvereniging Wilhelmina verloren
gegaan.
Er kwamen steeds meer onderduikers. Na de spoorwegstaking moesten ook de ondergedoken
spoorbeambten voorzien worden van distributiebonnen en geld voor levensonderhoud. De KP
slaagde erin driehonderdduizend bonkaarten te bemachtigen. Dit was voldoende voor drie
maanden.
Er was een tip binnen gekomen dat in de bank in Almelo veel geld lag opgeslagen om van
daaruit naar Duitsland te worden gebracht. De overval werd in het diepste geheim voorbereid.
Alleen de Nederlandse overheid in Londen was op de hoogte van de kraak en keurde deze
goed. Sommige bankovervallers kenden elkaar niet en zelfs de echtgenotes van de overvallers
waren niet van de plannen op de hoogte. Leider van de verzetsploeg die de overval pleegde,
was Derk Smoes. Hij werkte eerder bij de Almelose bank en moest ervoor zorgen dat alles
soepel verliep.
Op 15 november 1944 maakte het personeel van de bank in Almelo zich even na half zes klaar
om naar huis te gaan. Er werd echter aangebeld en vier mannen kwamen de bank

346

binnengedrongen. Eenmaal binnen verliep de overval volgens Henk Bosch soepel: ‘We hoefden
geen geweld te gebruiken. We stapten gewoon naar binnen, kozen de juiste man uit, zetten
hem een machinegeweer tegen het hoofd en hij begon te praten.’ De directeur van de bank,
een NSB’er, verzette zich echter. Eén van de verzetslieden riep naar de rest van het personeel:
‘Schrik niet als je zo dadelijk een schot hoort, het is jullie directeur maar!’ Hierop maakte de
directeur de kluis razendsnel open. Vijf kwartier nadat de mannen binnen waren gekomen,
kwamen zij met dertien kisten geld weer naar buiten. Tijdens het inladen van de kisten in de
vrachtwagen passeerde er een peloton van de Duitse politie. Eén van de overvallers bewaarde
zijn koelbloedigheid en liep naar de voorkant van de vrachtauto om met behulp van zijn
knijpkatlantaarn de Duitsers te wijzen op het obstakel. Al marcherend vervolgden de Duitsers
hun weg.

Direct nadat de overvallers vertrokken, werd de politie gealarmeerd. De Duitsers verdachten
Smoes van betrokkenheid bij de overval, maar die was reeds ondergedoken. Twee weken later
werd Smoes echter alsnog gearresteerd. Een Zwollenaar werd tijdens een straatcontrole met
valse persoonsbewijzen op zak gearresteerd. Deze persoonsbewijzen leidden naar de
schuilplaats van Smoes, waar hij en drie andere betrokkenen bij de overval werden opgepakt.
De Duitsers herkende Smoes en stelden hem een compromis voor: als Smoes de locatie van
het geld vertelde, zouden de Duitsers geen poging ondernemen om zijn mededaders op te
sporen. Smoes was bang dat wanneer de Duitsers grootscheeps onderzoek in de regio zouden
gaan doen, zij meer zouden vinden dan goed was voor het verzet. Hierop vertelde Smoes de
locatie van het geld. De buitgemaakte 46,1 miljoen gulden werd door de Duitsers opgehaald
bij een boerderij in de buurt, waar het in de hooiberg verstopt lag. Derk Smoes werd naar
concentratiekamp Neuengamme overgebracht, waar hij op 14 maart 1945 overleed. De overige
betrokkenen bij de overval, waaronder Henk Bosch, werden nooit opgepakt.
De eerste spoorwegsabotage door KP-Henk Visser uit Wierden op 5/6 mei 1943: De eer van
de eerste spoorwegsabotage gaat naar Wierden. Daar is een groep jongemannen actief met als
leider Henk Heerdink. Zijn verzetsnaam is Henk Visser. In het vervolg gaat het daarom over
KP-Visser of KP-Henk Visser. De groep bestaat uit de broers Henk en Rein Heerdink, Dirk van
Harten en Koos Michel.
Ook hier waren het allen leden van de gereformeerde jongelingsvereniging, net als bij
Johannes. Langzaam was de overtuiging gegroeid dat van geestelijk verzet (illegale pers) moest
worden overgegaan op gewapend verzet. Henk Heerdink had daarin de leiding. Hij was
getrouwd, woonde bij zijn ouders in en was 23 jaar.
Zijn broer Rein was distributie-ambtenaar. Deze had bij de plaatselijke smid grote, sterke
sleutels laten maken om de zware railbouten los te draaien.
Dirk van Harten was de oudste van de vier. Hij was boerenzoon. Hij had als militair de
mobilisatie meegemaakt in Soesterberg.
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De jongste was Henk Michel. Hij was 21. Hij was de zoon van het hoofd van de gereformeerde
school. Hij werkte als jongste bediende op een notariskantoor. Zijn verzetsnaam was 'Koos',
ook wel 'Kleine Koos'.
Langs Wierden liep een belangrijke dubbele spoorlijn richting Duitsland. In de nacht van 5 op
6 mei draaien ze de bouten los met de speciale sleutels. Het is een hele klus. Met een zware
koevoet buigen ze beide uiteinden van een spoor naar buiten. In spanning wordt afgewacht.
Na lange tijd besluiten ze maar naar huis te gaan.
Koos Michel: "Toen wij het bos uit waren en aan de overkant van de Rijssenseweg een paar
honderd meter hadden gelopen, hoorden wij plotseling het aanzwellend geraas van een trein,
die naderde vanuit Rijssen. Wij konden de puffende locomotief niet zien maar hoorden wel dat
deze een hele rij wagons achter zich aansleepte en met behoorlijke snelheid reed. Wij bleven
staan en luisterden met gespitste oren. Plotseling een snerpend geluid en een oorverdovend
lawaai dat enkele ogenblikken aanhield.... en daarna was het opeens helemaal stil. Wij keken
elkaar lachend aan, sloegen elkaar op de schouder en zeiden: "Het is gelukt!"
Het resultaat was een grote ravage. Dertien wagons waren in elkaar geschoven. Sommige
stonden rechtop. Een grote partij groente lag her en der verspreid. De herstelploegen zijn
dagen bezig geweest om het spoor te repareren. Bron: johannesterhorst.nl
De brief van mijn oma Koers aan haar dochter Riek die in Friesland woonde.
Wierden 7 Nov 1944
Beste Allemaal
We hebben vanmorgen jullie brief ontvangen en zullen direkt weerom schrijven. We zijn nog in
het leven want de dood wenkt hier ieder uur. Het is een angstige tijd en we zijn in een hopeloze
warboel. We hadden nooit kunnen denken dat we elkander niet meer zouden kunnen bereiken.
Bijna niet per brief want als er wat gebeurt hier of daar we kunnen elkaar niet levend zien.
Want we kunnen ten hoogste op de fiets, als ze hem niet vorderen, bij elkaar komen en we
willen ernstig tot God bidden om afwending van deze rampen. Want we zitten alle dagen en
nachten onder het bombardeeren en beschieten van de spoorwegen. Deze week zijn er overal
wat gevallen doch Gode zij gedankt geen menschenlevens te betreuren want de ramp bij de
fam. Morsink ligt ons nog diep in het geheugen en het is zoover dat bij het spoor en aan de
Nijverdalse weg tot aan Willem Bos en aan de Hexelseweg tot dicht bij Aalvink alle menschen
weg zijn getrokken want Zondagmiddag viel nog een bom bij Willem Aanstoot op de weg en
daar zijn in de buurt alle ruiten stuk. Rika van Zwerink is hier bij Zwerink in het kookhuis gaan
wonen en zoo zijn ze overal heen getrokken zoo ver mogelijk van de trein af. En verleden week
is je vader 2 keer naar Zwolle geweest naar onze Henk, een keer met een brief om hem weer
los te krijgen en een keer schoon goed er heen brengen. Het ging hem er nog wel zoo veel maar
het ergste is die dwang. En ik zou zelf heel graag willen komen zelfs wel op de fiets maar men
kan niet uit elkander gaan. Zoo ernstig is op het oogenblik de tijd hier. Is de evacuee er al? We
hopen van wel. Het was hier ook niet om te blijven en daar we hoorden dat het daar nog rustig
was. Maar we kunnen er allemaal niet komen want we hebben geen goede fietsen meer en we
konden hem ook niet meer meegeven. Dat moet later, zoo de Heer ons nog spaart voor elkaar,
maar weer in orde komen. Nu Rinse en Riek en kleine Jan, dat die stakkerd zich nu al branden
moet. Als er eens weer gebeurt met branden moet u het in koud water houden. Dat is heel best
ervoor. Maar het is te hoopen dat het niet noodig is. Het duurt rond 14 dagen eer dat een brief
overkomt. Tenminste van jullie is beide keeren 14 dagen onderweg geweest en ik weet niet of u
wel telefoon verbinding kunt krijgen. Nu zal ik maar eindegen en hoop dat ge deze letters in
welstand ontvangen. Wees van ons allen hartelijk gegroet wees Gode bevolen.
Je Vader Moeder en broers.
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Voor het pand van meester Gierveld aan het Burgemeester van den Bergplein. V.l.n.r.: Slager
J. Krommendijk, B.S.-er Ep Rutgers, onbekend, Canadees Leo Hauck, Diny Niezink, Dientje
Koenderink, Niezink, onbekend en Tiny Michel.
Bij de overval op de bank in Almelo werd gebruik gemaakt van een vrachtwagen van Willem
Meenks uit Rijssen. Willem Meenks bestuurde de vrachtwagen en het geld werd overgebracht
naar Daarle. Willem Meenks werd later gearresteerd en overleed in kamp Gross RozenWobbling in Duitsland.
Op 14 oktober werden razzia’s gehouden. Hierbij werden verschillende jongens opgepakt en
overgebracht naar Zevenaar. W. Dennenkamp uit Rijssen werd in zijn tuin doodgeschoten
door militairen van de Hermann Goering Divisie. Op 24 oktober vielen er bommen bij het
parkgebouw, hier was gelukkig weinig schade. Op 27 oktober was er opnieuw een razzia en
enkele jongens werden opgepakt en overgebracht naar Zwolle. Op de zondagen 12 november
en 19 november moesten alle inwoners van Rijssen om 13.00 uur binnen zijn. Op 15 november
is er een beschieting bij de basisschool. Op 15 november was dus de overval op de bank in
Almelo en op 16 december begon het Ardennenoffensief.
Op 31 juli 1944 werden vier mannen opgepakt in Rijssen. Eerst werd Herman Willem
Rouwendaal aangehouden op de Wierdensestraat. Toen werd Willem Stegeman opgepakt, ook
op de Wierdensestraat. Hij was bezig brood te bezorgen voor bakker Eshuis. Even later werd
Willem Harbers (Wilm van de Scheper) opgepakt bij café Kamphuis aan de Wierdensestraat.
En een eind verderop werd Derk van Brussel aangehouden. Ze werden naar het politiebureau
aan de Grotestraat gebracht. Daar werden ze ondervraagd. Jan van Brussel werd vrijgelaten
en de andere drie werden naar Zwolle gebracht.
Harm Willem Rouwendal is geboren op 16 januari 1920 te Rijssen. Hij is overleden op 30
maart 1945 te Dieburg in Duitsland. Harm Willem is door de Feldgendarmerie gearresteerd
op de Wierdenseweg bij een razzia. Hij had verkering in Holten en was in Holten ondergedoken.
Hij was in Rijssen voor een bezoek aan zijn ouderlijk huis en ging ook even naar de kapper
(kapper Oostdijk aan de Stationsdwarsweg/Wierdensestraat). Toen hij nog maar net buiten
was bij de kapper werd hij gearresteerd. Hij werd naar het politiebureau in Rijssen gebracht
en na te zijn verhoord naar Zwolle overgebracht. Daar werd hij ook weer verhoord en daarna
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overgebracht naar kamp Ommen. Na enkele dagen werd hij naar het concentratiekamp
Amersfoort overgebracht Vandaar naar het concentratiekamp Langen Diebach in Duitsland.
hier is hij na veel ontberingen en gewond bij de bevrijding op 30 maart overleden. Uit het
schrijven van het Rode Kruis blijkt dat Harm Willem Rouwendal op 30 maart 1945 aan
ernstige verwonding is overleden.
Derk van Brussel had geldige papieren voor zijn vrijlating. Hij had als dwangarbeider in
Duitsland gewerkt als bakker in de buurt van Hamburg. Hij was daar afgekeurd omdat hij
bakkerseczeem en mocht niet meer werken. Derk van Brussel is toen naar Nederland
teruggestuurd. Om deze reden is hij vrijgelaten.
Willem Stegeman is geboren op 8 april 1923 te Notter. Ook Willem Stegeman was op 31 juli
aan het werk als bakkersknecht. Hij besorgde brood aan de Wierdensestraat. Hij werd door
dezelfde groep van de Feldgendemerie gearresteerd. Ook hij werd overgebracht naar het
politiebureau in Rijssen voor ondervraging. Na dit verhoor werd ook hij overgebracht naar
Zwolle en evenals Harm Willem Rouwendal via Ommen naar concentratiekamp Amersfoort.
Willem Harbers is geboren in Rijssen. Willem Harbers werd ook opgepakt en ook verhoort op
het politiebureau in Rijssen. Hij werd samen met Rouwendal en Stegeman overgebracht naar
Zwolle en via Ommen ook naar concentratiekamp Amersfoort. Willem Harbers en Willem
Stegeman worden samen van Amersfoort overgebracht naar een concentratiekamp in de buurt
van Trier. Van hieruit worden ze weer verder getransporteerd naar een ander
concentratiekamp, kamp Fintheim in de buurt van Mainz.
Kamp Finthem was een zeer slecht kamp. Lange werkdagen, weinig eten en slechte behuizing.
In april werden ze bevrijd door de Amerikanen en zijn via België terecht gekomen in
Maastricht. Daar moesten ze eerst worden verhoord, ontluisd en onderzocht worden op ziektes
na enige weken konden ze toen weer naar huis. Bij de bevrijding door de Amerikanen is er in
de buurt van hun kamp hevig gevochten. Het kamp heeft veel te lijden gehad en daarbij zijn
veel gevangenen omgekomen.
Op 9 april trekken de Canadezen Wierden binnen. Er was vanaf 5 april om Wierden gevochten.
Drie pelotons Canadese militairen van het Algonquins Regiment bevrijden op 9 april 1945
Wierden. De Duitsers hebben zich langs de zijtak van het Twentekanaal vanaf Delden
ingegraven. Ze proberen de geallieerden zolang mogelijk tegen te houden. Zwaar mortiervuur
heeft voor veel slachtoffers gezorgd. Kanonnen die op het van de Bergplein stonden hielden de
gehele Almelosestraat onder schot. Daarbij werden ze ondersteunt door Duitse vliegtuigen,
die regelmatig alle verkeer vanuit Almelo richting Wierden onder vuur namen. Eindelijk werd,
door een klein bruggehoofd te vormen, ter hoogte van de huidige wijk de Aa een breuk
geforceerd in de Duitse linie. Op 9 april trekken de Canadese Militairen Wierden binnen.
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Het verzet in Twente
Piet Alberts (Nieuw-Weerdinge, 1918 - Hengelo, 1991) was een Nederlandse verzetsstrijder
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn verzetsnaam was Blonde Piet. De textielarbeider Piet
Alberts was actief lid van de Gereformeerde Jongelingsvereniging te Enschede. Daar ontmoette
hij wekelijks Johannes ter Horst, de latere leider van KP-Enschede en KP-Twente. Vanuit zijn
gereformeerde achtergrond ging hij in 1943 over tot gewapend verzet. Hij maakte vrijwel vanaf
het begin deel uit van de KP-Enschede. Piet Alberts voerde met KP-Enschede tientallen
overvallen uit op distributiekantoren en bevolkingsregisters. Bovendien was hij betrokken bij
de beroemde bevrijding van vierenvijftig gevangenen uit het Huis van Bewaring te Arnhem op
11 juni 1944.

Piet Albert
Harry Saathof (Ginneken, 1918 - Winterswijk, 2006) was een Nederlandse verzetsstrijder
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn verzetsnaam was 'Harry'. Als reserve dienstplichtig
onderofficier was Saathof betrokken bij de strijd tegen de Duitsers in mei 1940. Daarna werd
hij aangesteld als grenscommies te Glanerbrug. Via Geert Schoonman kwam hij in aanraking
met Johannes ter Horst, die hem vanaf het begin, eind 1942, opnam in zijn knokploeg KPEnschede. Harry Saathof was betrokken bij tientallen overvallen op distributiekantoren en
bevolkingsregisters. Bovendien nam hij deel aan bevrijdingen uit gevangenissen onder leiding
van Liepke Scheepstra: op 11 mei 1944 de Overval op de Koepelgevangenis te Arnhem (11 mei
1944), waarbij Frits de Zwerver en Henk Kruithof werden bevrijd. Saathof werd daarbij als
vermeende arrestant opgebracht door Johannes ter Horst en Geert Schoonman. Bij de Overval
op het Huis van Bewaring te Arnhem (11 juni 1944), waarbij 56 gevangenen op vrije voeten
kwamen, was Saathof niet aanwezig. Wel was hij betrokken bij de voorbereiding waarbij hij
gewond raakte. Saathof overleefde de oorlog.
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Harry Saarhof
Johannes ter Horst (Enschede, 1 april 1913 - Usselo, 23 september 1944) was een belangrijk
verzetsleider
van
het
Nederlandse
verzet
tijdens
de
Tweede
Wereldoorlog.
Ter Horst was bakker te Enschede. Hij nam deel aan het verzet vanuit zijn gereformeerde
geloofsovertuiging. Hij was leider van KP-Enschede en later van de KP-Twente. Ter Horst was
betrokken bij het onderbrengen van onderduikers en geallieerde piloten. Hij had de leiding
over twee spectaculaire acties door de KP-Twente, waarbij gevangengenomen verzetsmensen
werden bevrijd, te weten de Overval op de Koepelgevangenis te Arnhem op 11 mei 1944 en de
Overval op het Huis van Bewaring te Arnhem (11 juni 1944). In de nacht van 22 september
1944 werd hij gearresteerd door de Duitse bezetter en op 23 september 1944 gefusilleerd op
de heide bij Usselo.
Dr. Coen Hilbrink zegt in zijn dissertatie 'De illegalen' over Johannes ter Horst: "Zijn gezag is
binnen de Twentse Knokploegen in augustus 1944 onomstreden, waarvoor weliswaar in de
eerste plaats zijn benoeming door de landelijke LKP-Top verantwoordelijk is, maar daarnaast
zeker in niet mindere mate zijn indrukwekkende persoonlijkheid. In talloze kritieke situaties
bewijst hij te beschikken over een uitzonderlijke koelbloedigheid, die op zijn jongere
medewerkers een diepe indruk maakt".
Na de oorlog ontving Ter Horst postuum het Verzetskruis 1940-1945 bij Koninklijk Besluit
van 25 juli 1952 en van de Amerikaanse regering de Medal of Freedom te Utrecht op 12 maart
1947.
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Johannes ter Horst
Geert Schoonman (Wormerveer, 1917 - Vliegveld Twente, 1944) was een Nederlandse
verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn verzetsnaam was Rooie Geert. Geert
Schoonman werd op 31 augustus 1917 te Wormerveer geboren. Schoonman begon zijn strijd
tegen de Duitsers als militair op 10 mei 1940 bij de Grebbeberg, als sergeant bij de
verbindingsdienst. Na de capitulatie werd hij als grenscommies in Glanerbrug geplaatst. Daar
ontmoette hij Johannes ter Horst, de latere leider van KP-Enschede en KP-Twente. In 1943
koos Ter Horst Schoonman uit om deel uit te maken van de KP-Enschede. Tot aan hun dood
op resp. 23 september en 12 oktober 1944 waren die twee onafscheidelijk.
De KP-Enschede, later aangevuld met Harry Saathof en Piet Alberts, voerde meer dan 50
gewapende acties uit, waarbij niemand werd gearresteerd of gedood. Schoonman had daarin
een belangrijk aandeel. Geert Schoonman was betrokken bij de bevrijding van o.a. Frits de
Zwerver uit de Koepelgevangenis te Arnhem op 11 mei 1944. Tevens nam hij actief deel aan
de bevrijding van 54 gevangenen uit het Huis van Bewaring te Arnhem op 11 juni 1944. Beide
acties stonden onder leiding van de LKP-leider Liepke Scheepstra. Kort voor zijn arrestatie,
eind 1944, werd hij belast met de inspecties van mogelijke afwerpterreinen voor
luchtdroppings. In de eerste week van oktober 1944 werd Schoonman gearresteerd. Hij werd
op 12 of 13 oktober 1944 gefusilleerd op vliegveld Twente. Drie jaar later, in oktober 1947
werd zijn stoffelijk overschot pas gevonden. Hij ligt nu begraven te midden van vele anderen
uit het verzet op het Ereveld Loenen.
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Geert Schoonman
Een van de belangrijkste figuren in het verzet tegen de Duitse overheersers was Andries Kalter
uit Nieuw-Amsterdam. In de Illegaliteit bekend onder de naam Dries. De heer Kalter begon
zijn verzetswerk in eigen plaats met hulp aan buitenlandse krijgsgevangenen. Toen dit niet
langer mogelijk was, dook in Twente weer op. Hij werd daar ondermeer leider van de KPAlmelo en later commandant van het verzetswerk in Noordwest-Overijssel en de
Noordoostpolder. Hij werd op 21 maart 1945 in een vuurgevecht te Zwolle met de Duitsers
gedood.
Tientallen Fransen en Polen wisten uit Duitse krijgsgevangenkampen te ontvluchten en
kwamen via een vaste route bij de heer Kalter terecht. Dankzij het werk van de verzetsgroep
Nieuw-Amsterdam keerden velen daarvan veilig naar hun vaderland terug. Dit alles kon in
een plaats als Nieuw-Amsterdam niet verborgen blijven. Maar al te vaak zag men de heer
Kalter met een paar onbekenden op het station. Het gevolg was dat "Dries" in 1942 van het
strijdtoneel moest verdwijnen. De heer Kalter vluchtte naar Twente en vond onderdak bij
vrienden die eveneens ondergronds werk verrichten. Spoedig behoorde hij dan ook tot de groep
van verzetsstrijders die vanuit Marienberg opereerde en met succes een aantal leden uit het
kamp in Westerbork wist te smokkelen. Enige tijd later werd "Dries" leider van de KP-Almelo.
De ploeg pleegde op grote schaal sabotage. Overvallen op distributiekantoren waren
noodzakelijk voor het levensonderhoud van een groot aantal onderduikers. Ook werd gezorgd
voor valse persoonsbewijzen.
Bij honderden werden deze vanuit Almelo naar het Westen gestuurd. Bij Enter werden
wapendroppings georganiseerd. De neergelaten wapens werden 's nachts door de KP-ers in
veiligheid gebracht. Als commandant van het verzetswerk in Noordwest-Overijssel en de
Noordoostpolder, kwam hij veel in de polder, waar ook op grote schaal wapens werden gedropt.
Als een van de leidende figuren van het hoofdkwartier dat aanvankelijk in Zwolle en later in
Heeten was gevestigd, werkte de heer Kalter o.a. nog samen met de door de Engelsen gedropte
Nederlandse officier Henk Brinkgreve. Helaas heeft de heer Kalter de door hem zo fel begeerde
bevrijding niet kunnen meemaken. Op een vergadering in Zwolle werd de groep door de
Duitsers overvallen. Er ontstond een vuurgevecht waarbij hij om het leven kwam. Andries
Kalter was veertig jaar, gehuwd, drie kinderen, van beroep handelaar in groenten en
aardappelen.
Er waren in de beginjaren van de bezetting al wel illegale groepen actief, maar het grotere
georganiseerde verzet begon pas na de april/mei staking van 1943. Die staking was begonnen
bij Stork in Hengelo en sloeg over naar heel Twente en op kleinere schaal naar andere delen
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van het land. Aanleiding voor de staking was het besluit om de Nederlandse militairen
opnieuw in krijgsgevangenschap te nemen en ze naar Duitsland te sturen.
De knokploeg in Enschede werd eind februari 1944 opgericht. Directe aanleiding van de
oprichting van de Enschedese KP is de overval van het distributiekantoor in Markelo door een
groep van Trouw. De Trouwmedewerkers waren nauw verbonden met de L.O. omdat de
Twentse LO eerst niet weet wat er met die buit is gedaan besluit men tot een nieuwe KP-ploeg.
Leider van de groep was Johannes Ter Horst die later leider zou worden van de Twentse tak
van de L.K.P.. Leden van de groep waren Geert Schoonman, Dries Nijenhuis, Piet Albers en
Joop van Amerongen. Van Amerongen werd later vervangen door Harry Straathof. Het duurt
enige tijd voordat de KP Enschede het vertrouwen krijgt van de Landelijke KP. De KP Enschede
wist uiteindelijk diverse succesvolle acties uit te voeren, waaronder twee overvallen op het
huis van bewaring in Arnhem daarbij werd de tweede keer aan honderddertig gevangen de
mogelijkheid geboden om te vluchten. vierenvijftig van hen maakten daarvan gebruik. Bij die
laatste overval werd samengewerkt met de KP Zenderen. Op 22 september 1944 werd
Johannes Ter Horst bij een Duitse controle neergeschoten nadat hij zelf een Duitse officier
neer wist te schieten. Ter Horst was gewond en werd meegenomen door de S.D. Zijn arrestatie
leidde tot andere arrestaties waarna de S.D. achter het hoofdkwartier van KP Zenderen kwam,
de villa Liduina. Een overval verraste enkele KP-ers en de villa werd met de grond gelijk
gemaakt.
Op aandringen vanuit Londen wordt de LKP samen met de RVV en OD gebundeld tot de
Binnenlandse Strijdkrachten in de tweede helft van 1944. Onderling blijft dan nog steeds veel
strijd. Veel KP-ers kunnen niet begrijpen dat er veel hoge functies naar OD-ers gaan die tijdens
de bezetting weinig actief zijn geweest. De sabotage acties worden na het wegvallen van
Johannes Ter Horst beperkt. De wapendroppings om de BS te bevoorraadden gaan wel door.
Tussen de RVV en KP Twente loopt het vanaf het begin erg moeizaam.
Dirk Cornelis Ruiter (1918-1944) was de zoon van Jacob Johannes Ruiter en Catharina
Geertruida Schot. Hij werd in Amsterdam geboren en groeide op in Almelo.
Na de lagere school bezocht hij de ambachtsschool en werd bouwvakker.

Dirk Cornelis Ruiter
In 1936 moest hij in militaire dienst. Hij had graag bij de marine gewild vanwege zijn
schippersafkomst van moederskant, maar hij kwam terecht bij de infanterie in Arnhem.
In 1939 met de Mobilisatie werd hij gelegerd in Achterberg bij Rhenen-Grebbeberg. Na de
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capitulatie op 14 mei 1940 trok het Nederlandse leger zich terug achter de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.
Op 7 juni 1940 kwam Dirk weer thuis in Almelo op de verjaardag van zijn moeder.
Daarna werkte hij op het distributiekantoor in Almelo. Toen in 1943 alle Nederlandse
militairen zich moesten melden bij de Duitsers is hij ondergedoken in Bergentheim.
Hij heeft nog geprobeerd bij oom Leendert Schot op het schip te komen, maar die durfde dat
niet aan, omdat er op de schepen veel gecontroleerd werd.
Nadat het ergste gevaar geweken was, woonde Dirk gewoon weer thuis.
Tot hun grote schrik ontdekten zijn moeder en zijn zuster Janna op een gegeven moment een
revolver in zijn nachtkastje. Daaruit bleek, dat hij in het verzet zat. Hem werd goed op het
hart gebonden, dat hij voorzichtig moest zijn. Helaas is hij op 23 september 1944 te Zenderen
door de Duitsers gefusilleerd.
Al in het begin van de Tweede Wereldoorlog ontstonden er plaatselijke verzetsgroepjes, die van
elkaars bestaan niet op de hoogte waren. Hun verzet tegen de Duitse bezetting bestond uit
kleine prikakties, die later zouden uitgroeien tot meer georganiseerde verzetsdaden en
sabotagehandelingen. Eind 1941 ontstond de eerste landelijke organisatie: de Orde Dienst
(O.D.). Zij maakten en verspreiden illegale blaadjes en bouwden een inlichtingendienst op.
In het najaar van 1942 werden de Landelijke Organisatie (L.O.) en de Landelijke Knokploegen
(L.K.P.) opgericht. De L.O. gaf hulp aan onderduikers, de L.K.P. organiseerde overvallen om
zo aan distributiebonkaarten en persoonsbewijzen voor die onderduikers te komen. In 1943
werd de Raad van Verzet (R.v.V.) opgericht, bestaande uit veel oudmilitairen, die zich speciaal
toelegde op het sabotagewerk: het opblazen van bruggen en spoorlijnen, het verzamelen van
inlichtingen en het verzenden van gegevens naar Engeland. In september 1944, omstreeks
Dolle Dinsdag, slaagde prins Bernhard er in al die verschillende verzetsgroepen te verenigen
in de Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.), ondanks onderlinge rivaliteit.
In 1942 werden in Twente door ds F. Slomp (alias Frits de Zwerver) de verschillende
plaatselijke groepjes gebundeld in de Twentse L.O. en L.K.P. Leider werd Johannes ter Horst,
een achtentwintigjarige bakker uit Enschede.
De centrale post van de Twentse Knokploegen werd gevestigd in Huize Lidwina te Zenderen,
een rusthuis beheerd door de familie Hilbrink. Vader Sietze had twee zoons: Cor die leider
was van de K.P. Zenderen en Coen die niet in het verzet zat, maar wel koeriersdiensten voor
zijn broer deed. Het huis lag vrij geïsoleerd, in een rustige omgeving en in Zenderen kwamen
niet veel Duitsers en er woonden geen N.S.B.-ers. Een ideale plek voor het verbergen van
onderduikers, wapens en het organiseren van verzetsdaden. Meestal waren er wel zo’n tien
tot twaalf mensen in het huis aanwezig. Dick Ruiter was één van hen.
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Huize Lidwina
De groep was betrokken bij verschillende overvallen op distributiekantoren en het bevrijden
van L.O.-ers en L.K.P.-ers uit gevangenissen.
In mei 1944 werd de grondlegger van de L.O., Frits de Zwerver door de Duitsers gearresteerd
en in Arnhem in de Koepelgevangenis opgesloten. Een groep K.P.-ers onder leiding van
Johannes ter Horst bedacht een plan om Frits de Zwerver daar uit te bevrijden en dat lukte
tien dagen later!
Na Dolle Dinsdag september 1944 was de groep dag en nacht in touw met spoorwegsabotages.
Er werden vanuit Engeland wapens gedropt bij Wierden en drie militairen met
zendapparatuur. Zij moesten de verzetsmensen instrueren, hoe men met de wapens en
apparatuur om moest gaan. Zij vonden onderdak in Huize Lidwina.
Op vrijdag 22 september 1944 ging Johannes ter Horst op zijn motor van Lidwina naar Almelo
voor een bespreking. Hij werd aangehouden door een Duitser en gearresteerd. Al schietend
probeerde hij te ontvluchten, maar hij werd getroffen en zwaar gewond alsnog het gebouw van
de S.D. (Sicherheits Dienst) binnengebracht. Toen dit bericht bekend werd op Lidwina werden
daar onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen. Zoveel mogelijk papieren en wapens
werden uit het huis gehaald en ergens anders ondergebracht. Ook de drie gedropte militairen
werden met hun zendapparatuur naar een veiliger plek gebracht.
Er gebeurde die nacht niets bij de villa. Daarom gingen enkele verzetsmensen weer naar het
huis om de rest van de wapens te halen. Die zaterdagmorgen, 23 september 1944, kreeg een
groep S.D.-ers opdracht om naar Zenderen te gaan. Ze namen een gearresteerde jonge vrouw
mee. Op haar aanwijzen kwamen ze bij het toegangshek van Huize Lidwina, waardoor in het
huis de alarmbel begon te rinkelen. Onmiddellijk namen de verzetsmensen de S.D-ers onder
vuur. Dit werd door de Duitsers beantwoord met vuur uit hun geweren en machinepistolen.
Mensen van de K.P. en koeriersters vluchtten weg. Coen Hilbrink werd neergeschoten.
Dick Ruiter werd geraakt en probeerde nog schietend weg te komen, maar hij werd
overmeesterd. Vader Sietze Hilbrink probeerde weg te komen, maar ook hij werd gevangen.
Dick Ruiter (25 j) en Sietze Hilbrink (64 j) werden eerst naar binnen gebracht en later naast
het huis gefusilleerd. Daarna werden hun lichamen met dat van Coen Hilbrink in het huis
gelegd. De villa werd eerst nog geplunderd en daarna opgeblazen.
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Na de bevrijding van Almelo en omgeving op 4 april 1945 konden de gefussilleerden pas
geïdentificeerd en begraven worden. Posthuum is het B.S.-insigne door prins Bernhard
uitgereikt aan de nabestaanden van de K.P.-groep afdeling Zenderen. Hun namen, met die
van vele anderen, staan op het Overijssels verzetsmonument in Markelo, waar nog elk jaar
een herdenking plaats vindt.
Over Enschede golft de bevrijdingsroes. Een allesoverheersende vreugde straalt van het gelaat
van "Jan". Eindelijk weer vrij, eindelijk zijn onderduiktijd als PTT technicus voorbij. Zijn
vreugde stijgt ten top, als hij hoort, dat zijn chef in Hengelo een karwei voor het geallieerde
leger moet uitvoeren. Dat is een kolfje naar zijn hand en spontaan verzoekt hij hierbij te mogen
helpen. Even komt er nog een schaduw over dit uitstapje, want voor zover bekend, is Hengelo
nog niet bevrijd, maar de officier, die hen zal vergezellen, is hiervan zo vast van overtuigd dat
ze toch gaan. Helaas, Hengelo blijkt niet vrij te zijn. Halverwege wordt hun auto aangehouden
door een Duitse patrouille. De officier wordt onmiddellijk gearresteerd. Niemand heeft hem
teruggezien. Jan en zijn chef frommelen nog gauw hun NBS-band en een paar bezwarende
papieren weg, maar het helpt niet. 't Is spoedig duidelijk: ze worden als spion beschouwd en
tenslotte belanden ze weer in Enschede in een muffe cel. Jan's chef die we Herman zullen
noemen, tracht wat te slapen maar Jan kan geen rust vinden: 't schijnt dat hij een voorgevoel
heeft van zijn naderend noodlot. Op de gang wordt luid gesproken. Hij luistert in ademloze
spanning. Als hij 't woord "vernichten" opvangt schijnt er iets in hem te breken. Hij weet het
nu: dit is het einde. Herman probeert hem tot andere gedachten te brengen maar 't baat niet.
Midden in de nacht worden ze uit hun cel gehaald en buiten de stad gebracht. Er klinken een
paar schoten, een doffe plof, dan doodse stilte. Weer klinkt er een schot. Er gaat een schok
door Herman's lichaam. "Ben ik nu dood...?" priemt het door zijn denken. Maar dat kan niet,
hij kan zich nog bewegen. Koortsachtig werken zijn hersenen. Laat je vallen, flitst her door
hem heen. En hij viel, zoals hij meende dat een dodelijk gewonde vallen zou.
Een met ijzer beslagen schoen geeft hem een ruwe schop, dan hoort hij hoe de beide
beulsknechten zich verwijderen. Heeft toen misschien een beweging gemaakt of een zucht
geslaakt? In ieder geval kwam een van de bandieten terug en vuurde van een paar meter
afstand een kogel op zijn hartstreek. Maar als door een wonder ketste de kogel af op een doosje
dat hij in zijn vestzakje droeg en de kogel belandde zonder hem te kwetsen in 't andere
vestzakje! Nu was de moordlust van dezen mof bevredigd. Samen stapten ze in een auto en
verdwenen. Na een poos zag Herman met moeite kans overeind te komen. Hij was zwaar
gewond maar hij leefde. Uitgeput door bloedverlies wist hij een boerderij te bereiken waar hem
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een vertrouwd adres gewezen werd waar hij liefderijk werd verpleegd. De kogel in zijn nek
wonder
boven
wonder
geen
zachte
delen
te
hebben
geraakt.
bleek
Maar toen de eerste morgenschemering over de velden gloorde werd het ontzielde lichaam van
Jan gevonden, met zijn nek en slaap doorboord door een verraderlijk schot.
Met een zekeren weemoedigen trots toont Herman thans nog aan zijn bezoekers twee littekens
in zijn nek en een klein onaanzienlijk zwaar gedeukt doosje.
Artikel uit Vrije Twentsche Courant, Een uitgave van de Stichting "Het Parool" van maandag 1
April 1946
Bovenstaande is het verhaal van Jacob Môhlenpage, Môhlenpage is Herman in bovenstaand
artikel en zijn collega is Derk Jan Harmelink: Jan. Jacob Môhlenpage zorgde tijdens de oorlog
voor het aftappen van de telefoonlijnen. Bij de bevrijding van Enschede komt hij als
verbindingsman bij de Engelse staf en met een Engelse officier, hun chauffeur en zijn collega
Harmelink vertekken ze op 2 april richting Hengelo. Halverwege Enschede en Hengelo worden
ze gevangen genomen door Duitse soldaten. Nadat ze door de Duitsers zijn opgepakt worden
ze naar het huis van bewaring in Almelo gebracht. Môhlenpage krijgt achter de begraafplaats
op de Oude Wierdense weg een nekschot dat hem wonderbaarlijk genoeg niet dood. Harmelink
zijn collega wordt wel gedood en wordt de volgende ochtend in Almelo op het Rietplein
gevonden. Het besluit tot de liquidatie op de beide mannen wordt genomen door SDUntersturfuhrer Hardegen en wordt uitgevoerd door de S.D.-ers Sanddock en Lotze en de
Nederlandse S.D.-ers Schildhuizen.
Uit 4 mei speech in Almelo bij het oorlogsmonument in Almelo in 2012: "...En daar, in de
Rietstraat, voor huisnummer 8, werd in de vroege ochtend van 4 april 1945 in de goot het
lichaam gevonden van verzetsman Derk Jan Harmelink. Vermoord door de Duitsers. Nog
diezelfde dag zou Almelo worden bevrijd door de Canadezen."
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Lijst van interneringskampen voor
collaborateurs in Overijssel
Over de interneringskampen die in 1945 worden ingericht is heel weinig bekend. Hier vindt u
een (incomplete) lijst met namen van interneringskampen voor collaborateurs.
Overijssel
Kamp Acaciaplein te Almelo, 1945-1950
Huis van Bewaring te Almelo, 1947
Kamp Beenderribben te Steenwijkerwold, 1947-1951
Kamp De Eese te Steenwijkerwold, 1947-1951
Kamp Beugelen te Staphorst, 1946-1951
Kamp De Conrad te Rouveen, 1945-…
Kamp Erika te Ommen, 1946-1951
Kamp ‘t Weversnest te Ommen, 1947
Generaal J.B. van Heutsz Kazerne te Kampen, 1945-1950
Kamp Hessum te Dalfsen, 1947-1951
Kamp De Molengoot te Collendoorn, 1945-…
Huis van Bewaring te Zwolle, 1947
Vliegveld Twenthe te Enschede, 1946-1951
Kamp Beenderribben te Scheerwolde
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Oorlogsslachtoffers Ootmarsum 1940-1945
Voor de dodenherdenking van 4 mei 2014 heeft de sectie genealogie van de Vereniging
Heemkunde Ootmarsum e.o. een lijst samengesteld van oorlogsslachtoffers uit de Tweede
wereldoorlog, die óf geboren zijn óf gewoond hebben óf gestorven zijn in de stad Ootmarsum
(zie onder). Deze lijst maakt onderdeel uit van alle oorlogsslachtoffers in de gehele gemeente
Dinkelland en werd ter inzage gelegd op de vitrine in de hal van het gemeentehuis. Niet alleen
burger- maar ook militaire slachtoffers zijn daarbij vermeld. Het ligt in de bedoeling om elk
slachtoffer méér dan een naam te geven. Van veel van deze slachtoffers is nog weinig of niet
genoeg bekend. De BMS heeft met twee prachtige delen ‘Ootmarsum 1940-1945’ al een flinke
aanzet daartoe gegeven. We hebben dan ook het plan om een webpagina ‘oorlogsslachtoffers’
op te richten als digitaal monument voor deze slachtoffers. Om invulling aan deze doelstelling
te geven is de hulp van allen die zelf de oorlog hebben meegemaakt of die over informatie
beschikken over één of meer slachtoffers zeer gewenst. Graag vernemen wij uw reacties,
informatie en foto’s, waardoor aanvulling en correcties mogelijk worden. Een naam geven aan
de oorlogsslachtoffers is een opdracht voor allen, die beseffen dat we de vrijheid aan velen van
hen te danken hebben. De tijd dringt. U kunt contact met ons opnemen per post, telefoon
en/of per E-mail:
1. Fons Temmink, De Wildbaan 20, 7631 KD, Ootmarsum.
Telefoon 0541-296398. E-mailadres: fonstemmink@hotmail.cm
2. Ben Harink, van Dieststraat 8, 7631 DE, Ootmarsum.
Telefoon 0541-292026. E-mailadres: b.harink@vodafonethuis.nl

Burgerslachtoffers:
1. Baalhuis, Gradus Fredericus
Geb. 28-12-1922 te Tilligte. Overleden op 23-01-1945 te Neuengamme bij
Hamburg (Dld).
Z.v. Johannes Albertus Baalhuis, landbouwer, en Johanna Geertruida Tijink.
Gerrit woonde in Ootmarsum. Hij was bakker en in dienst bij Derkman. Hij werd op 18-jarige
leeftijd opgepakt tijdens een razzia op 17-08-1944 en is in het interneringskamp Neuengamme
omgebracht.
2. Bendien, Salomon
Geb. 11-05-1869 te Almelo. Overl. 14-09-1942 te Auschwitz
Z.v. Liepman Bendien, bedrijfsleider confectiefabriek, en Henriette Windmuller
Salomon kwam uit een gezin van 9 kinderen, hij was een broer van Julius Bendien (zie onder
nummer 3) en een oom van Liebman Abraham (zie onder nummer 4). Salomon kreeg een
vakopleiding in diverse Duitse weverijen, waarna hij werkte in de fabriek in Ootmarsum. Hij
heeft een poos bij zijn broer Alfred ingewoond, voordat hij in 1890 weer naar Almelo vertrok. In
de periode 1934-1938 was hij algemeen directeur van de fabriek. Later woonde hij aan de
Corbetstraat 24 in Amsterdam. Hij was getrouwd met Martha Sollinger, ze zijn allebei op 1409-1942 in het concentratiekamp Auschwitz omgebracht.
3. Bendien, Julius
Geb. 09-12-1879 te Almelo. Overleden op 09-01-1944 te Westerbork
Z.v. Liepman Bendien, bedrijfsleider confectiefabriek, en Henriette Windmuller
Julius Bendien was het 7e kind van het gezin en een broer van Alfred (zie onder nummer 4) en
Salomon (zie onder nummer 2). Hij was vanaf 1904 een tijdlang werkzaam bij de Twentsche
Damast, Linnen-- en Katoenfabriek. In die periode had hij zijn intrek genomen bij herbergier
Dijkhuis, het latere hotel Tubantia, nu Rabobank. Julius was als patiënt opgenomen in de
Willem Arntsz Hoeve aan de Dolderscheweg 164 in Zeist. Hij was ongehuwd. Hij is op 9 januari
1944 in het kamp Westerbork omgekomen en op 13 januari 1944 gecremeerd. De urn met zijn
as is op de Joodse begraafplaats in Diemen bijgezet op veld U, rij 14, graf nr. 15.
4. Bendien, Liebman Abraham
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Geb. 15-06-1898 te Ootmarsum. Overleden op 11-06-1943 te Sobibor (Polen).
Z.v. Alfred Bendien, Directeur N.V. Twentsche Damast-, Linnen- en Katoenfa-briek,
en Marianne Cohen.
Liebman Abraham (roepnaam Alfred) was de oudste in een gezin van 2 kinderen. Het
gezin woonde eerst in het huis bij de fabriek, huisnummer BK 363 (Denekamperstraat) en
verhuisde in 1904 naar het centrum (Grotestraat nr. 4) . Het gezin Bendien is op 16-081916 naar Dorwerth verhuisd. Zijn moeder (Maria Cohen) is op 27-10-1919 overleden.
Zijn zus Anna Estelle overleed in 1925 kort na haar huwelijk.
Liebman Abraham (Alfred) was getrouwd met Anna Cohen, het echtpaar woonde aan de
Vrielinkslaan 22 te Almelo, waar zijn echtgenote op 14-05-1943 overleed. In de oorlog is
hij, evenals zijn zoon Alfred Abraham, op 11-06-1943 omgebracht in het concentratie
Sobibor.

5. Benjamin, Gezina
Geb. 22-11-1870 te Ootmarsum. Overleden op 14-05-1943 te Sobibor (Polen).
D.v. Alexander Benjamin, vleeschhouwer en Kaatje Kanteman te Ootmarsum.
Het gezin Benjamin is in 1871 verhuisd naar Lingen (Dld). Na het overlijden van haar
vader is het gezin in juni 1872 bij de familie Kanteman in Hengelo gaan wonen. Haar
moeder hertrouwde in 1875 met Jacob Kets de Vries en kreeg met hem nog drie kinderen,
waarna ze in 1880 overleed.
Gezina is op 05-12-1904 te Goor gehuwd met Mozes Herschel en kreeg 6 kinderen, waarvan er 3 als baby zijn overleden.
Voor de geboorte van hun jongste dochter verhuisden ze, in februari 1913 naar de Woltersweg 82 te Hengelo (O).
Ze is samen met haar echtgenoot en de 3 dochters, Elisabeth Kaatje, Kaatje Carolina en
Hendrika in het concentratiekamp Sobibor omgebracht. Ook halfzus Cato Kets de Vries is
met haar gezin tijdens de holocaust omgekomen
6. Bitter-van der Noorda, Juliana Catharina
Geb. 08-11-1878 te Ootmarsum. Overleden op 06-01-1945 te Ravenbrück (Dld).
D.v. Florus Julianus van der Noorda, hoofdcommies en Gerharda Johanna
Engelbergh.
Juliana Catharina kwam uit een gezin van zes kinderen, waarvan er twee jong overleden.
Het gezin van der Noorda woonde op K 79 en Juliana Catharina was het buurmeisje van
Ludovica Carolina Maria ten Pol (zie onder nummer 40). De vader van mevrouw MeijerBrunnikhuis (zie onder nr. 38) was haar doopgetuige.
Juliana Catharina van der Noorda is eerst te Ootmarsum gehuwd met Carel Floris van
der Noordaa en na diens overlijden in 1909 trouwde ze op 10-01-1921 te Apeldoorn met
Johannes Melchior Marinus Bitter, schooldirecteur. Haar zoon Joop Bitter zat bij de verzetsgroep
‘Vrije groep Narda’ en bracht 2 neergeschoten vliegers bij zijn moeder aan de Jachtlaan 134 te
Apeldoorn onder. Door verraad werd ze op 30 sept. 1944 overgebracht naar kamp Ravensbrück
in omgeving Berlijn, waar ze door uitputting op 6 januari 1945 is overleden. Haar zoon heeft de
oorlog wel overleefd. Pas op 3 okt. 2010 werd een kleine glazen plaquette op Groot
Schuylenburg onthuld.
7. Bos, Sophia
Geb. 02-05-1903 te Almelo. Overleden op 02-08-1942 te Auschwitz (Polen).
D.v. Louis Bos, koopman en Mina Noach.
Het gezin Bos kwam op 04-10-1904 vanuit Almelo naar Ootmarsum en woonden in de
Keerweer nu de woning van de fam. J. Raatgerink op nummer 11. Zij zijn op 20-06-1905
naar Oldenzaal vertrokken, waar haar zus Antje geboren is.
Sophia is op 21-08-1929 te Amsterdam gehuwd met Levie Schelvis, geboren op 14-12-1903 te
Amsterdam. Zij hadden 1 zoon Louis, geboren op 22-03-1935 te A’dam. Het gezin woonde in de
Binnen Bantammerstraat 28 te A’dam. Zij zijn afgevoerd naar Auschwitz waar Sophia en haar
zoontje Louis op 02-08-1942 en Levie op 19-08-1942 zijn omge-bracht. Ook haar zus Antje met
haar gezin zijn omgebracht. Ook haar zus Antje en haar gezin zijn omgebracht tijdens de
holocaust.
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8. Brink ten, Alex
Geb. 24-03-1869 te Gildehaus. Overleden op 17-01-1943 te Almelo.
Z.v. Levie ten Brink , koopman en slager te Ootmarsum, en Frederika Franke.
Alex kwam uit een gezin van 4 kinderen. De oudste twee, Alex en Siegmond, geboren in
Gildehaus en de jongste twee, Jula en Mauritz (zie onder nummer 12), te Denekamp. Het gezin
verhuisde op 22-06-1872 naar Ootmarsum op K nummer 183 (Walstraat 153). Hun huis is in
1955 afgebroken door de ABTB, thans staat op deze plaats de praktijkruimte van dr. Dekkers.
Alex huwde op 27-06-1900 te Ootmarsum met Helena Hedeman. Hij was godsdienstonderwijzer. Zij woonden in de Schiltstraat nummer 4 en kregen daar 3 kinderen: Lodewijk
Carel (zie onder nummer 9), Maurits (zie onder nummer 10) en Esthella Carolina (zie onder
nummer 11). Op 27-11-1916 verhuisde het gezin naar de Sluiskade Noordzijde 104 te Almelo.
Helena overleed op 06-11-1933, maar Alex is op 17-01-1943 te Almelo omgekomen. Hij staat op
het monument van oorlogsslachtoffers te Almelo.
9. Brink ten, Lodewijk Carel
Geb. 25-10-1901 te Ootmarsum. Overleden op 19-11-1942 te Auschwitz (Polen).
Z.v. Alex ten Brink, slager (zie onder nummer 6), en Helena Hedeman.
Het gezin ten Brink woonde in de Schiltstraat 4 (huidige pand Reinders) en is op 27 nov. 1916
verhuisd naar de Sluiskade Noordzijde 104 te Almelo. Lodewijk Carel was in 1930 te Almelo
gehuwd met Judith Cohen en handelsreiziger van beroep. Zij hadden 1 zoon en 1 dochter. Hij
is omgebracht op 19-11-1942 in het concentratiekamp Auschwitz. Zijn echtgenote Judith en zijn
2 kinderen, Melia (geboren op 17-12-1930) en Alex (geboren op 12-08-1938) zijn op 22-10-1942
omgebracht in datzelfde kamp.
10. Brink ten, Maurits
Geb. 27-11-1902 te Ootmarsum. Overleden op 15-03-1945 te Auschwitz (Polen).
Z.v. Alex ten Brink, slager en Helena Hedeman.
Maurits was koopman in galanterieën . Hij was gehuwd met Roosje Zilverberg en had 1
dochter, Henriëtte Helena. Het gezin woonde aan de Hagengracht 10 te Almelo. Maurits
kwammet zijn gezin in het concentratiekamp Auschwitz terecht. Zijn echtgenote en doch-ter
zijn daar op 06-09-1944 omgebracht. In februari 1945 werd het kamp door de Russen
bevrijd. De nazi’s hebben voor die tijd de gevangenen proberen te verplaatsen naar andere
kampen. Tijdens deze zogenaamde ‘dodenmarsen’ is Maurits ergens in Midden-Europa op 1503-1945 overleden.
11. Brink ten, Esthella Carolina
Geb. 05-06-1904 te Ootmarsum. Overleden op 31-08-1942 te Auschwitz (Polen)
D.v. Alex ten Brink, slager en Helena Hedeman.
Esthella Carolina was in 1924 te Almelo gehuwd met Simon Cohen. Zij woonden aan de
Mauritslaan 10 te Geleen en hadden 4 kinderen. Esthella Carolina is evenals haar broers
Lodewijk Carel en Maurits in het concentratiekamp Auschwitz omgebracht. Ook haar
echtgenoot Simon en twee van haar dochters (Frieda en Josephine) zijn op 31-08-1942 in het
concentratiekamp Auschwitz omgebracht en dochterje Henny op 26 sept. 1942. Zoon Gerrit
overleefde de oorlog. Hij overleed in 1998. Op zijn graf te Beek (Limburg) worden zijn ouders
en zussen ter nagedachtenis vermeld.
12. Brink ten, Mauritz
Geb. 27-01-1872 te Denekamp. Overleden op 09-04-1943 te Sobibor (Polen).
Z.v. Levie ten Brink, koopman en slager te Ootmarsum, en Frederike Franke.
Mauritz is een broer van Alex ten Brink (zie onder nummer 8) en werd geboren te Denekamp als
jongste uit een gezin met 4 kinderen. Na zijn geboorte in 1872 is het gezin naar Ootmarsum
verhuisd (zie onder nummer 8).
Hij was veehandelaar en huwde in 1903 te Gildehaus met Elieze Neter en samen kregen zij
twee zoons, David (zie onder nummer 13)en Siegfried, en twee dochters, Frederike en Henriëtte
(zie onder nummer 14 en 15). Elieze overleed in 1924 op tragische wijze te Ootmarsum.
In maart 1943 werd Mauritz met dochter Frederike naar Kamp Westerbork afgevoerd en
vandaaruit naar Sobibor, waar beiden zijn omgebracht. Zoon David en dochter Henriëtte zijn
eveneens omgebracht tijdens de holocaust, terwijl zoon Siegfried was ondergedoken en de
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oorlog overleefde. Op 28-11-1946 huurde hij ‘Essinks Kämpke’. Siegfried overleed op 07-031964.
13. Brink ten, David
Geb. 14-01-1904 te Ootmarsum. Overleden op 23-07-1943 te Sobibor (Polen).
Z.v. Mauritz ten Brink en Elieze Neter .
David was in 1930 te Amsterdam gehuwd met Johanna Winnik en woonde in de
Jodenbreestraat 40 te Amsterdam. Hij is met echtgenote en zoon Mauritz Jacob in het
concentratiekamp Sobibor terecht gekomen en aldaar zijn zij op 23-07-1943 omgebracht.
14. Brink ten, Frederike
Geb. 13-06-1907 te Ootmarsum. Overleden op 09-04-1943 te Sobibor (Polen).
D.v. Mauritz ten Brink en Elieze Neter.
Frederike werd samen met haar vader naar Kamp Westerbork afgevoerd en van daaruit is ze
terecht gekomen in het concentratiekamp Sobibor, waar ze werd omgebracht op dezelfde dag
als haar vader. Zij was ongehuwd..
15. Brink ten, Henriëtte
Geb. 18-10-1908 te Ootmarsum. Overleden op 21-09-1942 te Auschwitz (Polen).
D.v. Mauritz ten Brink en Elieze Neter.
Deze jongste dochter was in 1944 te Gouda gehuwd met Henri van Hasselt en woonde in de
Preangerstraat 70 te Enschede. Ze is afgevoerd naar het concentratiekamp Auschwitz en is
daar omgebracht op 21-09- 1942 en haar man op 31-12-1942.
16. Broek van den, Theodoor
Geb. 12-09-1905 te Mülheim-Speldorf. Overleden op 03-02-1945 te Bentheim,
Landkreis Grafschaft Bentheim.
Z.v. wijlen Johannes van den Broek en wijlen Katharina Rutten.
Als kind kwam hij tijdens de Eerste Wereldoorlog in een gastgezin, de familie Spanjer in
Lemselo. Hij is sindsdien in Nederland gebleven, evenals 2 van zijn broers en 1 zus. Hij was
vrachtwagenchauffeur en woonde in Tubbergen. Theodor huwde op 25 juli 1936 te Tub-bergen
met Maria Antonia Withag. Na hun huwelijk gingen zij wonen in Harberinkshoek, waar de
oudste zoon Bernardus Johannes Theodoor werd geboren. Op 14 apr. 1937 ver-huisde het gezin
naar Ootmarsum, in de Putsstraat 101 (thans nummer 9). Hier werden nog eens twee zonen
geboren, Willem Bernardus Johannes Theodoor (29 sept 1939) en Theodor Willem Arnold (3 juli
1942).
Theodor werkte bij de firma Hulsink, kabelgraver, aan de Denekamperstraat en is op 9 juli 1938
tot Nederlander genationaliseerd.
Tijdens de Duitse bezetting is een broer van zijn echtgenote in een Duits concentratie-kamp
geïnterneerd en smokkelde Theodoor voor zijn zwager voedsel binnen het kamp. Voor het bedrijf
Hulsink moest hij regelmatig vracht vervoeren naar Duitsland. Zo ook op 3 feb. 1945. Daar de
kisten op de laadbak voor munitiekisten werd aangezien door jagers van de RAF werd hij
beschoten en dodelijk getroffen in de omgeving van Bentheim. Theodor was toen 39 jaar oud en
ligt op de R.-K. begraafplaats te Ootmarsum begraven, vak -, rij 2, grafnummers 22 en 23 (vlak
naast het graf van Johannes Heupink (zie onder nummer 34).
17. Bromet, Meijer
Geb. 02-03-1866 te Hardenberg. Overleden op14-05-1943 te Sobibor.
Z.v. David Meijer Bromet , koopman, en Sara Cantor (beiden geh. 13-06-1865
Ootmarsum)
Meijer kwam uit een gezin van 6 kinderen in Hardenberg. Hij was een kleinzoon, van Therese
Oppenheimer (wed. Joachim Meijer Cantor) en woonde in de periode 1870-1880 bij zijn oma en
haar 2e echtgenoot Asser Salomon Themans in Ootmarsum. Meijer was koopman, is nooit
getrouwd en woonde later met zijn broers in de Stationsstraat B83 te Hardenberg. Op 14-051943 omgebracht in het concentratiekamp Sobibor, evenals zijn broers Asser, Marcus en Philip.
18. Cohen, Elizabeth
Geb, 30-05-1876 te Coevorden. Overleden op 16-04-1943 te Sobibor
D.v. Josua Mozes Cohen, koopman, en Roosje Hedeman
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Elisabeth was de 9e in een gezin van 10 kinderen te Coevorden, Zij was in de periode 18901900 inwonend dienstmeisje bij de familie Manus Menco, ze was een nichtje van Sebilla MencoHedeman. Ze was ongehuwd en had 1 onwettig kind (Rosalie ) dat op 27-12-1899 te Valburg
geboren is en 22-03-1901 in Coevorden is overleden. Ze woonde later aan de Hobbemakade 94
I in Amsterdam. Ze is op 16-04-1943 in het concentratiekamp Sobibor overleden. Van haar
familie overleden ook haar zus Boena en haar broers Salomon, Mozes en Jacob (en veel neefjes
en nichtjes) door de Holocaust.
19. Davids, Femmetje Elisabeth.
Geb. 09-03-1910 te Utrecht. Overleden op 30-01-1945 te Ootmarsum.
D.v. Antonius Christoffel Davids, kleermaker, en Maria Wilhelmina Schaaij te
Utrecht.
Femme was onderwijzeres aan de Nederlands Hervormde school te ootmarsum sinds 2 april
1932. Zij woonde aanvankelijk in de Schiltstraat 15 en vanaf 29 april 1938 in de Bergstraat
210 te Ootmarsum. Zij is op 31-01-1945 door vallende bommen (op het Bergplein) tijdens een
luchtgevecht om het leven gekomen. Evenals Johannes Heupink (zie onder nummer 34)
20. Davids, Rebecca
Geb. 21-06-1878 te Anderlecht. Overleden op 26-01-1943 te Auschwitz (Polen).
D.v. Samuel Davids en Aaltje Polak.
Rebecca werd geboren te Antwerpen en was de 4e in een gezin van 5 kinderen, het hele gezin
is rond 1900 naar Nederland verhuisd. Rebecca was dienstmeisje bij de familie Alfred Bendien
(Directeur N.V. Twentsche Damast-, Linnen- en Katoenfbriek te Ootmarsum) en Marianne
Cohen tussen 1900-1906. Zij is in 1906 te Zaandam gehuwd met Joachim Grishaaver en
woonde aan de Christiaan de Wetstraat 68 te Amsterdam. Ze hadden 4 zoons: Samuel, Leo,
Abraham en Maurits. Rebecca is, evenals haar echtgenoot en de jongste 3 zoons, op 26-011943 in het concentratiekamp Auschwitz omgebracht. De oudste zoon Samuel heeft de oorlog
overleefd en is op 13-09-1965 te Amsterdam overleden. Ook haar zus Berthe Herschel-Davids
met haar gezin, evenals haar broer Leonard en haar zus Catharina Croonenberg-Davids met
hun gezin zijn omgebracht tijdens de holocaust.
21. Davidson, David
Geb. 30-12-1890 te Wildervank. Overleden op 27-08-1944 te Auschwitz (Polen).
Z.v. Izaäk Davidson, godsdienstleraar, en Fronica de Lange.
David was de oudste in een gezin van 4 kinderen, de jongsten werden geboren te Elburg, waar
zijn vader godsdienstleraar was.
David was in 1918 te Weststellingwerf gehuwd met Sara Mendels, geboren op 26-03-1891 te
Weststellingwerf. Zij hadden 4 kinderen. David was de laatste godsdienstleraar en voorzanger
van de Joodse Gemeente in Ootmarsum. Hij woonde van 18 juli 1914 tot 30 juli 1915 in
Ootmarsum. Via Breda kwamen zij naar de Wilhelminasingel 9 te Zwolle. David werd samen
met echtgenote Sara en twee van hun kinderen, Izaäk Berend en Mina op 27-08-1943
omgebracht in Auschwitz. Hun oudste zoon Abraham op 28 februari 1945. Ook zus Rachel met
haar gezin zijn omgebracht tijdens de holocaust. Zijn broer Berend over-leefde de oorlog.
22. Dusseldorp, Nathan
Geb. 24-11-1905 te Antwerpen. Overleden op 09-04-1943 te Sobibor (Polen).
Z.v. Joël Dusseldorp en Adèle Dikker.
Nathan was gehuwd met Beatrice Justien de Jong (zie onder nummer 23). Zij hadden 2
kinderen. Het gezin Dusseldorp kwam in 1939 naar Ootmarsum, waar zij gingen wonen in de
Grotestraat 60. Op 30 maart 1943 werd het gehele gezin, samen zijn schoonmoeder Jeanette
Heertje-Sanders (zie onder nummer 45), naar Kamp Westerbork afgevoerd en is vervolgens op
09-04-1943 in het concentratiekamp Sobibor omgebracht.
23. Dusseldorp-de Jong, Beatrice Justien
Geb. 13-07-1909 te Amsterdam. Overleden op 09-04-1943 te Sobibor (Polen).
D.v. Abraham de Jong en Jeanette Sanders (zie onder nummer 44).
Zie Nathan Dusseldorp. Ook haar zus Katherina met haar gezin zijn omgebracht door de
holocaust.

365

24. Dusseldorp, Abraham Jules
Geb. 24-12-1930 te Berchem (België). Overleden op 09-04-1943 te Sobibor
(Polen).
Z.v. Nathan Dusseldorp en Beatrice Justien de Jong.
Zie Nathan Dusseldorp
25. Dusseldorp, John
Geb. 04-08-1936 te Berchem (België). Overleden op 09-04-1943 te Sobibor
(Polen).
Z.v. Nathan Dusseldorp en Beatrice Justien de Jong.
Zie Nathan Dusseldorp.
26. Frank, Betje Boena
Geb. 16-07-1875 te Ootmarsum. Overleden op 02-07-1943 te Sobibor (Polen).
D.v. Salomon Frank, ‘vleeschhouwer’ en caféhouder en Kaatje Hedeman.
Betje Boena komt uit een gezin van 8 kinderen. Vader was ‘vleeschhouwer’ en had daar-naast
een café aan de Grotestraat t.h.v. het huidige hotel Van der Maas. Het gezin verhuisde op 30
nov. 1899 naar Stad Almelo, waar vader Salomon een slagerij begint. Betje Boena was gehuwd
met Levie van Dam, die in 1937 is overleden. Zij woonden aan de Oosthaven 10 te Gouda. Zij
is in het concentratiekamp Sobibor omgebracht. Van de overige kinderen van de familie Frank,
geboren in Ootmarsum is weinig bekend. Haar broer Mozes Maurits overleed in 1912 te Berlijn
en haar zus Eliza Sebella overleefde de oorlog en stierf in 1952 te Den Haag. In Gouda is er
voor Betje Boena een ‘Stolperstein’ aangebracht.
27. Frankenhuis, Herman
Geb. 23-10-1882 te Oldenzaal. Overleden op 27-11-1942 te Auschwitz.
Z.v. Salomon Frankenhuis, koopman, en Leentje Urbach.
Herman was het 5e kind in een gezin van 11 kinderen, het gezin verhuisde rond 1890 naar
Almelo. Herman is een tijdlang kantoorbediende geweest in de Damastfabriek van de familie
Bendien te Ootmarsum en was daar kostganger in huis. Hij was gehuwd met Henriëtte Kats.
Ze woonden aan de Molenkampspark 11 te Almelo. Zij hadden 2 zonen, Salomon en Bernard.
Het hele gezin werd in het concentratiekamp Auschwitz op 27-11-1942 omgebracht, evenals
zijn broers en zussen Emma, Heintje, Kaatje, Eduard, Wilhelmina en Levie met hun gezinnen.
Holocaust-slachtoffer. Zijn zus Grietje overleefde samen met haar man de oorlog.
28. Harperink, Hendrikus Antonius
Geb. 09-11-1896 te Ootmarsum. Overleden op 29-11-1944 te Neuengamme
Stadtkreis Hamburg.
Z.v. Bernardus Johannes Antonius Harperink, koopman, en Janna Olde Grunder.
Hendrikus Antonius was het jongste kind uit een gezin met 8 kinderen. Zij woonden in het
Schildvierendeel nummer 26 en verhuisden op 20 febr. 1913 definitief naar Weerselo. Hij is op
09-11-1944 in het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg omgebracht, 48 jaar oud en
ongehuwd. Hij werd begraven op het Nederlands ereveld te Hamburg-Ohlsdorf.
29. Hedeman, Hartog
Geb. 26-04-1866 te Ootmarsum. Overleden op 26-03-1943 te Sobibor (Polen).
Z.v. Carel Hedeman, vleeschhouwer, en Hester Cohen.
Hartog was 5e kind uit een gezin van 9 kinderen en werd evenals zijn vader slager. Hij was op
21-06-1905 te Amsterdam gehuwd met Judith de Vries. Zij hadden 1 zoon Carel Emanuel. Zij
woonden op K23 (thans Italiaans restaurant ‘Via Grande’). Zij vertrokken op 23 april 1910 uit
Ootmarsum naar de Hoefkade 807 te Den Haag. Hartog is op 26-03-1943 in het
concentratiekamp Sobibor omgebracht. Zijn zussen Kaatje (moeder van Betje Boena Frank ,
nummer 26), Sebilla (echtgenote van Manus Menco, nummer 32, moeder van Carel Heijman,
nummer 33, en Maurits, nummer 34) en Helena ( vrouw van Alex ten Brink, nummer 8, en
moeder van Lodewijk Carel, nummer 9, Maurits, nummer 10, en Esthella Carolina, nummer 11)
waren reeds vóór de oorlog overleden. Zijn zus Rosetta Rijna, nummer 30, is eveneens in het
concentratiekamp Auschwitz omgebracht. Zijn zoon Carel Emanuel heeft de oorlog overleeft.
30. Hedeman, Rosetta Rijna
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Geb. 24-07-1868 te Ootmarsum. Overleden op 24-09-1942 te Auschwitz (Polen).
D.v. Carel Hedeman, vleeschhouwer, en Hester Cohen.
Rosette is het 6e kind uit een slagersgezin met 9 kinderen. Zij woonden op K246 (vroegere
Hoogelindenvierendeel omgeving Ganzemarkt, misschien in de Bergstraat). Rosetta huwde op
23-05-1905 te Ootmarsum met Heiman Godschalk, kostganger bij de familie Menco in het
Cremershuis. Na hun huwelijk verhuisden zij in 1905 naar Odoorn (provincie Drenthe), later
naar Hilversum. Haar man overleed al in 1938. Kinderen niet bekend. Zij is in het
concentratiekamp Auschwitz omgebracht..
31. Hedeman-Zilversmit, Bertha
Geb. 02-03-1862 te Hengelo (O). Overleden op 09-04-1943 te Sobibor (Polen).
D.v. Heiman David Zilversmit, koopman, en Julia Spier.
Bertha werd geboren te Hengelo in een gezin van 5 kinderen. Zij was gehuwd met Hartog
Hedeman, geboren op 22-07-1852 te Ootmarsum. Hartog was koopman. Zij woonden in de
Putstraat/hoek Kloosterstraat en hadden 1 dochter, Debora Julia (zie onder nummer 32).
Na het overlijden van haar man op 17-10-1928 zijn Bertha en haar dochter op 19-12-1928
verhuisd naar de Hofmeijerstraat 2 te Oldenzaal. Bertha is samen met haar dochter op 0904-1943 in het concentratiekamp te Sobibor omgebracht. Haar broer Izak Zilversmit met
zijn gezin is eveneens omgebracht in datzelfde concentratiekamp.
32. Hedeman, Debora Julia
Geb. 08-08-1901 te Ootmarsum. Overleden op 09-04-1943 te Sobibor (Polen).
D.v. Hartog Hedeman, koopman, en Bertha Zilversmit.
De familie Hedeman woonde in de Putstraat/hoek Kloosterstraat. Debora was telefoniste op het
Postkantoor aan de Marktstraat. Sedert 1996 een aantal jaren bekend als
hotel/restaurant ‘Het Posthoes’. De laatste jaren was er een galerie in gehuisvest. Zij woonde
later met haar moeder in Oldenzaal. Omdat ze haar zieke moeder niet alleen wilde achterlaten,
dook ze te laat onder. Ze werd verraden en opgepakt in Winterswijk, waar ze zich in een hol
verstopt had. Debora Julia werd afgevoerd naar het concentratiekamp Sobibor en is daar
omgebracht.
33. Hessen van, Kaatje
Geb. 13-10-1875 Leens/Groningen. Overleden op 29-10-1942 te Auschwitz
D.v. Levij van Hessen, koopman, en Ester Meijer
Kaatje werd geboren in een gezin van 4 kinderen te Leens/Groningen. Ze was inwonend
dienstmeisje bij Carel Hedeman in de periode 1900-1906. Ze trouwde in 1906 met haar neef
Izaäk van Hessen en woonde met hem in Leens. Ze hadden samen 4 kinderen, waarvan er 3
als baby overleden. Haar man overleed in 1937, ze woonde in bij dochter Estella Marchiena en
gezin aan de Parkweg 42 in Groningen. Kaatje overleed op 29-10-1942 in concentratiekamp
Auschwitz, haar dochter en gezin overleden daar 2 weken later. Haar zus Sophia en broer Simon
met hun gezinnen kwamen om in concentratiekamp Auschwitz.
34. Heupink, Johannes Gerardus Antonius
Geb. 11-10-1932 te Ootmarsum. Overleden op 31-01-1945 te Oldenzaal.
Z.v. Gerhardus Johannes Heupink, huisschilder, en Annechien Haenen.
Johan is op 31-01- 1945 door vallende bommen op het Bergplein tijdens een
luchtgevecht getroffen en op 31-01-1945 in het Ziekenhuis te Oldenzaal aan zijn
verwondingen over-leden. Hij woonde in de Bergstraat 21.
Begraafplaats: R.-K. Kerkhof te Ootmarsum.

35. Holtel, Joannes Franciscus Maria
Geb. 12-08-1910 Oldenzaal. +09-05-1945 Oldenzaal
Z.v. Louis Maria Gerhard Holtel, manufacturier, en Wilmina Lamberta Pelgrim.
Joannes woonde in Ootmarsum en was tricotagefabrikant. Hij overleed door een tragisch
ongeval te Oldenzaal. Bij het bevrijdingsbal van 08-05-1945 op de Grootemarkt te Oldenzaal
werd er even na 12 uur vuurwerk aangestoken (vaak samengesteld uit oude munitie van het
Marthalager). Hierbij ging het gruwelijk mis, waarschijnlijk doordat er een granaathuls met
brandplaatjes ontplofte. Er vielen 8 doden, waaronder Joannes, en er waren ca. 80 gewonden.
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36. Joosten, Johannes Andreas Josephus Antonius.
Geb. 29-06-1897 te Budel. Overleden op 05-10-1942 te Leusden.
Z.v. Mathijs Andries Joosten, notaris en Jeanette Korsten.
J.A.J.A. Joosten was gehuwd met Leonie Johanna Helena Esser en was notaris te Ootmar-sum.
I.vm. zijn openlijk verzet tegen de N.S.B en zijn aandeel in het ontslag van de pro-Duitse
burgemeester Jhr. Egon L.M.Th.J. von Bönninghausen werd hij in jan. 1942 gearresteerd en
afgevoerd naar het Kamp Leusden, alwaar hij is overleden.
Hij ligt begraven op de R.-K. Begraafplaats te Ootmarsum.
37. Lievendag, David Salomon
Geb. 08-05-1864 te Ootmarsum. Overleden op 26-02-1943 te Auschwitz (Polen).
Z.v. Salomon Lievendag, koopman oud ijzer, en Hanna van der Vegt.
David was het 3e kind uit een gezin met 7 kinderen. Zij woonden in het Marktvierendeel 172.
(Marktstraat). David ging in 1884 naar Utrecht. Hij was koopman van beroep. Hij huwde met
Ester Lievendag en had 1 zoon. Zij woonden na hun huwelijk aan de Borssenburgstraat 35 te
Amsterdam. Hij is, evenals zijn echtgenote, op 26-02-1943 in het concentratiekamp Auschwitz
omgebracht. Hun zoon Manfred is op 02-02-1945 tijdens de zogenaamde dodenmarsen in
Midden-Europa omgekomen.
38. Lievendag, Herman Salomon
Geb. 26-12-1868 te Ootmarsum. Overleden op 30-04-1943 te Sobibor(Polen).
Z.v. Salomon Lievendag, koopman oud ijzer, en Anna van der Vegt.
Herman Salomon was het zesde kind en een broer van David Salomon (zie onder nummer 37).
Herman Salomon vertrok in 1887 naar Uelsen (Dld). Hij was gehuwd met Helena Sander en
had 1 zoon. Zij woonden aan de Vechtstraat 28 te Amsterdam en was handelsagent. Hij is,
evenals zijn echtgenote en hun zoon Kurt Samuel, op 30-04-1943 in het concentratiekamp
Sobibor omgebracht.
39. Menco/Minco, Manus
Geb. 26-08-1863 te Oldenzaal. Overleden op 16-04-1943 te Sobibor (Polen).
Z.v. Salomon Menko/Minco, koopman, en Elisabeth Nathans.
Manus werd geboren in een gezin van 5 kinderen. Hij was op 06-07-1887 te Ootmarsum
gehuwd met Sebilla Hedeman. Zij kregen samen 5 kinderen. Hij had een zaak in dames- en
herenkleding aan de Denekamperstraat en vanaf 1896 woonde hij in het Cremershuis aan de
Marktstraat 3. In 1918 is de familie naar de Grotestraat 156 in Almelo verhuisd, waar vader
Manus een kleermakerszaak opbouwde. Na het overlijden van Sebilla op 06-07-1921
hertrouwde Manus met Roosje Cohen.
Tijdens de oorlog dacht zijn zoon Maurits hem veilig onder te kunnen brengen in het R.K.
Ziekenhuis te Enschede. Hij werd echter vanuit het ziekenhuis op transport gesteld naar
Sobibor, waar hij op 16-04-1943 is omgebracht en zijn tweede vrouw Roosje Cohen op 02-041943. Zijn zoon David heeft de oorlog overleefd en is in 1957 te Hilversum overleden. De
kinderen Salomon en Estella waren reeds voor de oorlog overleden. Zijn andere twee zoons,
Carel Hijman en Maurits met hun gezinnen zijn eveneens holocaust-slachtoffers (zie onder
nummers 40 en 41). Ook zijn zus Grietje en het gezin van broer Nathan zijn in een
concentratiekamp omgebracht.
40. Menco/Minco, Carel Hijman
Geb. 18-05-1891 te Ootmarsum. Overleden op 03-09-1943 te Auschwitz (Polen).
Z.v. Manus Menco en Sebilla Hedeman.
Carel was de 3e in het gezin van 5 kinderen. Hij was kleermaker en in 1916 te Beilen gehuwd
met Wilhelmina Kats. Zij woonden aan de Kraneweg 10 te Groningen. Zij hadden 1 zoon,
Manuel. Carel Hijman en Wilhelmina zijn beiden omgebracht in het concentratie-kamp
Auschwitz op 03-09-1943. Hun zoon Manuel op 3 -09-1942 in Sobibor, 21 jaar oud.
41. Menco/Minco, Maurits
Geb. 19-01-1895 te Ootmarsum. Overleden op 07-10-1944 te Ootmarsum.
Z.v. Manus Menco, koopman in manufacturen, en Sebilla Hedeman.
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Maurits was het jongste kind uit een gezin met 5 kinderen en zette de kleermakerszaak van zijn
vader Manus aan de Grotestraat 156 in Almelo voort. Hij huwde in 1920 te Groningen met Sofia
Nathans en kreeg 6 kinderen. Het gezin is in de loop van 1942 ondergedoken op de boerderij
van de familie Evers te Hezingen, maar uiteindelijk verraden, waarna hij en zijn 3 zoons (zie
onder de nummers 42, 43 en 44) op 6 okt. 1944 door een Duits vuurpeloton aan de voet van de
Kuiperberg om het leven werden gebracht.
Zijn vrouw Sophia Nathans en dochter Estella Rosetta zijn naar het concentratiekamp te Ulzen,
nabij Hamburg (Dld) op transport gesteld, waarna men nooit meer iets van hen heeft vernomen.
De oudste kinderen Herman en Betty zaten elders ondergedoken en overleefden de oorlog.
Zij werden begraven op de Nederlands hervormde begraafplaats te Ootmarsum. Na de oorlog
lieten de nabestaanden de stoffelijke resten herbegraven op de Joodse begraaf-plaats te
Almelo. Ter herinnering werd een Gedenksteen met inscriptie geplaatst op de plek waar de
lichamen werden gevonden.
42. Menco/Minco, Simon Nathan
Geb. 10-01-1926 te Almelo. Overleden op 07-10-1944 te Ootmarsum.
Zv. Maurits Menco en Sofia Nathans.
Zie Maurits Menco (zie onder nummer 41). Simon Nathan was de tweelingbroer van Salomon
Elisa.
43. Menco/Minco, Salomon Elisa
Geb. 10-01-1926 te Almelo, tweelingbroer van Simon Nathan. Overleden op 0710-1944 te Ootmarsum.
Zv. Maurits Menco en Sofia Nathans.
Zie Maurits Menco (zie onder nummer 41). Sallo was kunstenaar. In 1986 werd in het
Holocaustmuseum Yad Vashem te Jeruzalem een tentoonstellingingericht van zijn bewaard
gebleven schilderijen.
44. Menco/Minco, Nico
Geb. 20-08-1927 te Almelo. Overleden op 07-10-1944 te Ootmarsum.
Zv. Maurits Menco en Sofia Nathans.
Zie Maurits Menco (zie onder nummer 41). Nico was de tweelingbroer van Estella Rosetta
45. Meijer-Brunninkhuis, Elisabeth Hendrika
Geb. 07-01-1869 te Ootmarsum. Overleden op 22-02-1944 te Nijmegen.
D.v. Johannes Antonius Brunninkhuis, timmerman, en Janna ter Braak.
Elisabeth Hendrika was het 5e kind uit een gezin met 7 dochters. De familie Brunninkhuis
woonde aanvankelijk in het Marktvierendeel nr. 155. Na 1870 verhuisde het gezin eerst naar
de Molenstraat en vervolgens naar het pand K 16 (Grotestraat 26, thans pand van Bianca
Leusink). Elisabeth Hendrika huwde op 12-04-1893 te Ootmarsum met Carl Joseph Meijer. In
december van dat jaar is het echtpaar op de Kannenmarkt 15 in Nijmegen gaan wonen, waar
ze samen 2 zoons en 2 dochters kregen. In 1907 verhuisden ze naar een nieuwgebouwd pand
in de Molenstraat 76, waar ze een stoffenzaak ‘Meijer en Josephy’ voerden. Zij was eerst lid
en later priorin afdeling Derde Orde van St. Dominicus . Op 22 feb. 1944 op weg naar de
Broerskerk kwam ze om tijdens het ‘Bombardement van Nijmegen’. Zij was reeds weduwe en
hadnog 1 zoon Carl (Pater Arnoud o.p.) en 2 dochters. Begraafplaats: R.-K. Begraafplaats
Daalseweg Nijmegen. Vak 23, rij 5, graf 1.1
46. Mooij, Julius Isaac
Geb. 27-05-1875 te Almelo. Overleden op 19-02-1943 te Auschwitz (Polen)
Z.v. Salomon Mozes Mooij, koopman, en Mina Cohen
Julius kwam uit een gezin met zes kinderen. Hij was een koopman, die in 1900 in Ootmarsum
kwam wonen en in kost kwam op huisnummer BK 364, cafe Tijink, later hotel-restaurant Het
Witte Paard. In 1901 vertrok hij overigens alweer naar Almelo. Hij was getrouwd met Duifje van
Dam. Hij was toen schoenmaker en woonde aan de Hemony-straat 27 I, Amsterdam. Ze hadden
een zoon Comprecht (geboren 22-03-1916) en een dochter Mina Flora (geboren 21-07-1922) .
Julius en zijn gezin overleden allen op 19-02-1943 in concentratiekamp Auschwitz. Ook zijn
broers en zussen Hartog, Betje, Marianne en Jacob met hun gezinnen overleden door de
holocaust.
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47. Oosterwijk, Johannes Kornelis
Geb. 29-05-1910 te Ootmarsum. Overleden op 18-12-1944 te Neuengamme. (bij
Hamburg)
Z.v. Gerrit Hendrik van Oosterwijk, bakker en Johanna Susanna Bernardina
Uges.
Johannes Kornelis was enig kind. Het gezin woonde op K 79 en vertrok op 1 apr. 1920 naar
Den Haag en in een later stadium naar Haarlem. Johannes was bloembollenhandelaar en is op
18-12-1944 overleden in het concentratiekamp Husum-Schwesing, een tijdelijk bijkamp van
Neuengamme. Hij was ongehuwd.
Begraafplaats: Gem. Begraafplaats Kleverlaan te Haarlem.
48. Pol ten, Ludovica Antonia Christina.
Geb. 28-04-1868 te Ootmarsum. Overleden op 14-10-1944 te Venray.
D.v. Josephus Antonius Hendrikus ten Pol, notaris te Ootmarsum en Clotilda
Maria Carolina van Waijenburg.
Ludovica was de 4e in een gezin van vijf kinderen en woonde in Lent bij Nijmegen. Zij was
opgenomen in het Psychiatrisch Centrum Sint Anna in Venray.
Tijdens hevige gevechten tussen Duitse en geallieerde troepen in de Slag bij Overloon
omgekomen als één van de veertig slachtoffers onder personeel en patiënten van Sint Anna. Zij
ligt begraven op Kerkhof Sint Anna, Venray.
49. Roozendaal-Eichenwald, Bertha.
Geb. 22-03-1880 te Horstmar (Dld). Overleden op 09-04-1943 te Sobibor (Polen).
D.v. Hertz Eichenwald en Julin Steinmann.
Bertha was weduwe van de in 1912 te Nordhorn overleden echtgenoot Salomon Roozen-daal.
Door handel in afvalproducten kon ze moeizaam de kost verdienen. In 1938/1939 is
het gezin Roozendaal vanuit Nordhorn uit veiligheidsoverwegingen naar Ootmarsum gekomen.
Bertha werd samen met haar dochter Jenny (zie onder nummer 51) op 30 maart 1943 vanuit
haar woning in de Molenstraat 318 naar Kamp Westerbork afgevoerd en op 09-04-1943 in
concentratiekamp Sobibor omgebracht. Zoon Ernst (zie onder nummer 50) was al eerder
slachtoffer van de holocaust. Alleen haar jongste dochter Hendrina kon onderduiken in Gronau
en overleefde de oorlog, huwde na de oorlog met de heer Schreiber en is in 1970 te Nordhorn
overleden.
50. Roozendaal, Ernst
Geb. 22-12-1907 te Nordhorn (Dld). Overleden op 25-01-1943 te Auschwitz
(Polen).
Z.v. Salomon Roozendaal en Bertha Eichenwald.
Ernst was gehandicapt en werd al eerder dan zijn moeder Bertha en zus Jenny wegge-voerd
en is op 25-01-1943 in het concentratiekamp Auschwitz omgebracht.
51. Roozendaal, Jenny
Geb. 24-01-1909 te Nordhorn. Overleden op 09-04-1943 te Sobibor (Polen).
D.v. Salomon Roozendaal en Bertha Eichenwald.
Jenny werd samen met haar moeder en nog 7 andere joodse inwoners van Ootmarsum via
Kamp Westerbork afgevoerd naar het concentratiekamp Sobibor en is daar op 09-04-1943
omgebracht..
52. Salemink, Leo Augustinus
Geb. 13-09-1929 te Terborg Wisch. Overleden op 01-04-1945 te Kreyenborg.
Z.v. Gerhardus Johannes Hubertus Salemink, procuratiehouder en Maria Johanna
Eppink te Doetinchem.
Leo was priesterstudent op het Kleinseminarie van Apeldoorn. Omdat dit gebouw van juni 1942
tot september 1944 door de Duitsers werd ingevorderd, werd de opleiding van de jonge
priesterstudenten in het Radboud-internaat van Ootmarsum voortgezet. Zo kwam Leo in
Ootmarsum terecht. Tijdens een bezoek aan zijn zus in Kreyenborg is hij, evenals zijn zus door
een explosie van het ABTB gebouw van Kreyenborg omgekomen. In dit gebouw was door de
Duitsers munitie opgeslagen. Door een Duitse soldaat werd dit in verband met de aantocht van
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de bevrijders tot ontploffing gebracht, waarbij veel schade werd aangericht. Naast Leo en zijn
zus waren er nog 4 slachtoffers te betreuren.
Leo is begraven op het R.-K. Kerkhof te Doetinchem. In 1945 verscheen een boek over hem: ‘Leo
Augustinus Salemink: student aan het Aartsbisschoppelijk Klein-Seminarie’.
53. Sanders, Jeanette
Geb. 10-07-1874 te Amsterdam. Zij overleed op 09-04-1943 te Sobibor (Polen).
D.v. Israel Sanders en Betje Cohen.
Jeanette was het 5e kind in een gezin van 10 kinderen. Zij woonde bij de familie Nathan
Dusseldorp in. Zij was op 14-02-1905 te Amsterdam gehuwd met Abraham Winnik de Jong
en na diens overlijden met Emanuel Heertje. Zij gingen wonen aan de Linnaeusparkweg
179 te Amsterdam.
Jeanette werd op 30 maart 1943 tegelijkertijd met de familie Dusseldorp (zie onder nummers 22 t/m 25) afgevoerd naar Kamp Westerbork en is in het concentratiekamp Sobibor
omgebracht. Zij was de moeder van Beatrice Justien Dusseldorp-de Jong (zie onder nummer 18). Ook haar man Emanuel en haar dochter Katherina Betty met haar gezin zijn
omgebracht in Auschwitz, evenals haar broers en zussen Jacob, Sander, Carolina en Therese met hun gezinnen.
54. Slager, Levie
Geb. 05-08-1896 te Rijssen. Overleden op 11-06-1943 te Sobibor (Polen).
Z.v. Benjamin Slager, boodschaploper, en Rebekka Cohen.
Levie was de 6e in een gezin van 8 kinderen. Hij was reiziger/voddenkoopman en woonde van
mei 1914 tot mei 1915 in Ootmarsum. Hij vertrok naar Steenwijk. Op 07-08-1918 gehuwd met
Saartje Sluijter, geb. op 24-05-1898 te Hilversum. Na hun huwelijk zijn ze gaan wonen aan de
Nieuwe Uilenburgerstraat 64 te Amsterdam. Zij kregen 4 dochters en 1 zoon. Levie is, samen
met zijn echtgenote en de 2 jongste kinderen Esther en Eva, op 11-06-1943 in het
concentratiekamp Sobibor omgebracht. De 3 oudste kinderen werden omgebracht in het
concentratiekamp Auschwitz. Rebecca op 02-08-1942, Rosa op 14-01-1943 en Benjamin op 3004-1943. Ook zijn vader Benjamin, broers en zussen Mozes, Leentje, Harrie, Antonie en Isak
met hun gezinnen zijn in een concentratiekamp omgebracht.
55. Suskind, Saartje
Geb. 18-11-1872 te Denekamp. Overleden op 27-11-1942 te Auschwitz.
D.v. Salomon Suskind, koopman, en Betje Cohen wonend in Denekamp.
Saartje was de jongste in een gezin van 10 kinderen. Zij was in de jaren 90 van de 19e eeuw
inwonend dienstbode bij het gezin van Alfred Bendien (zie onder nummer 2) en Marianne Cohen.
Zij is omgebracht in het concentratiekamp Auschwitz. Evenals haar broers Abraham, Hartog en
zus Diena met hun gezinnen.
56. Wesselius, Pleuntje
Geb. 12-08-1918 te Wons, gemeente Wonseradeel (Fr.). Overleden op 17-041945 te Ootmarsum.
D.v. Jan Wesselius, landbouwer en Feikje Reidsma uit Wons.
Pleuntje werd getroffen door een voltreffer bij de bevrijding van Wons op 16 april 1945. Zij werd
vermoedelijk zwaar gewond vervoerd naar Ootmarsum en is in het Canadese militaire
hospitaal, ingericht in het klooster Maria ad Fontes, overleden.
Zij is op 18-04-1945 begraven op de Nederlands hervormde Begraafplaats te Ootmarsum en
later bijgezet op de Hervormde Begraafplaats te Wons, waar haar zus Klaaske, geboren op 1909-1919, die tijdens de bevrijdingsgevechten op slag dood was, reeds was begraven.
57. Wesselius, Lieuwe
Geb. 03-04-1912 te Wons. Overleden op 09-05-1945.
Z.v. Jan Wesselius, landbouwer en Feikje Reidsma uit Wons.
Lieuwe werd tijdens dezelfde bevrijdingsgevechten te Wons zwaar gewond door een
granaatscherf en werd evenals zijn zus Pleuntje overgebracht naar het Canadese Militaire
Hospitaal te Ootmarsum, maar is de volgende dag per vliegtuig overgebracht naar het
ziekenhuis te Nijmegen, gespecialiseerd in hoofdwonden. Enkele weken later is hij overleden.
Ook hij ligt begraven op de Hervormde Begraafplaats te Wons.
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58. Wortelboer, Rudolphus Bernardus Gerhardus
Geb. 22-07-1923. Overleden op 06-01-1945 te Neuengamme/Hamburg.
Z.v. Gerhardus Bernardus Rudolphus Wortelboer, huisarts te Ootmarsum, en
Catharina Margaretha Poelma.
Rudolf was het 3e kind uit een gezin met 6 kinderen, wonend aan de Almelosestraat 19 te
Ootmarsum en van beroep bankwerker. Vader, Rudolf en broer Ben hielpen geallieerde piloten,
die neergeschoten waren uit vliegtuigen, te vluchten of te laten onderduiken voor de Duitsers.
Zij werden t.g.v. verraad op 10 februari 1944 opgepakt en naar Kamp Vught overgebracht. Ben
werd na een half jaar vrijgelaten. Rudolph bezweek op 06-01-1945 in Kamp Neuengamme en
vader overleefde meerdere concentratiekampen (Van Vught naar Kamp Sachsenhausen te
Oraniënburg met 1 maand onderbreking naar Heinkel, bijkamp van Sachsenhause, en
vandaaruit naar Bergen Belsen, waar hij op 15 april 1945 werd bevrijd). Eind mei 1945 kwam
vader Wortelboer uitgemergeld terug naar Ootmarsum.
Zowel Rudolf (postuum) als zijn vader dr. Wortelboer kregen voor hun diensten tijdens de oorlog
diverse onderscheidingen van de V.S, Engeland en Frankrijk o.a. het franse ‘Croix de Guerre
avec Palme’.

Militaire slachtoffers:
59. Berg, Johannes Hendrikus Joseph.
Geb. 06-09-1904 te Ootmarsum. Overleden op 23-01-1944 te Kanchanaburi,
Thailand.
Z.v. Bernardus Berg, kleermaker en Hendrika Johanna Gorte.
Johannes Hendrikus Joseph was de oudste uit een gezin met 3 kinderen. Zij woonden op K
nummer 82( thans Gasthuisstraat) te Ootmarsum, maar verhuisden op 20-09-1909 naar
Tubbergen. Johannes is als KNIL-militair (rang: sergeant-majoor) en behorend tot het Indisch
verzet krijgsgevangene gemaakt door de Japanners en te werk gesteld aan de Birmaspoorlijn.
Hij is daar op 23-01-1944 overleden. Er is een gedenksteen op het Ereveld Kanchanaburi.
60. Piëst, Hermannus Herman (Henk)
Geb. 21-04-1921 te Denekamp. Overleden 12-08-1942 Ritabau bij Mailina /
Kembang Kuning te Surabaya
Z.v. (?Albertus Piest, kommies belastingen, en Hillichje Boer)
Henk werd geboren in de gemeente Denekamp en woonde later met zijn ouders aan de Oostwal
45 in Ootmarsum. Zijn vader was kommies aan de Laagse Paal. Om aan de arbeidsdienst te
ontkomen, zat Henk enige tijd ondergedoken bij Jo Kamphuis, die toen aan de grens woonde. Via
allerlei omwegen is hij naar Engeland vertrokken om vervolgens piloot te worden bij de RAF. Hij
vocht later als militair bij de KNIL Kan.Tkl. Art. in Nederlands Indië, en stierf daar in 1942 in de
strijd om Oost-Timor te Ritabau. Hij werd begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning
te Surabaya, Vak D, nr. 260.

61. Smit, Harm
Geb. 08-04-1926 te Vlagtwedde. Overleden op 16-04-1945 te Ootmarsum.
Z.v. Aldert Smit, kruidenier en Berendina Kenter.
Harm was kruidenier te Veelerveen bij Vlagtwedde en ongehuwd. Er is niet veel over hem
bekend. Hij is als vrijwilliger (B.S.) aangetreden om ons land te helpen bevrijden en daarbij
zwaar gewond geraakt. Hij overleed in het Canadees Militaire Hospitaal te Ootmarsum, 19 jaar
oud. Harm werd daar door leden van de B.S. met militaire eer begraven op de Nederlands
Hervormde Begraafplaats. De burgemeester Baron Schimmelpenninck van der Oye bedankte
hem namens H.M. de Koningin ‘voor de moed en de plichtsbetrachting, waarmee overledene het
offer van zijn leven had gebracht voor de bevrijding van het Vaderland. Hij stelde Harm Smit tot
voorbeeld aan alle aanwezigen voor de moeilijke tijden, die nog kunnen komen’.
Later is hij in Vriescheloo herbegraven, rij 7 nummer 12.
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Op 6 november 1940 stortte op de Ageleres, nabij de Valkenberg een Engelse bommenwerper neer. Zij zaten in een Handley Page Hampden en hadden de opdracht de olieraffinaderij in Maagdenburg aan te vallen.
De vier bemanningsleden, behorend tot het 50 Squadron RAF, kwamen daarbij om het leve,
nadat ze al eenmaal eerder met zijn vieren een vliegtuigcrash hadden overleefd, doordat ze
voortijdig met een parachute uit het vliegtuig konden springen.
De bemanning werd met militaire eer begraven op de Nederlands Hervormde Begraaf-plaats in
Ootmarsum.
62. Cole, Douglas Owen
Geb. omstreeks 1920. Overleden op 06-11-1940 te Ootmarsum, 20 jaar oud.
Z.v. Owen Edward Cole en Elisabeth Dunn uit Tottenham, Middlesex.
Sergeant Douglas (R.A.F. nummer 755025) werd slechts 20 jaar. Hij woonde in Tottenham,
Middlesex. Douglas was marconist/boordschutter. Identiteitsnummer: 755025
Hij ligt begraven op de Nederlands Hervormde Begraafplaats, graf 3.
63. Emm, Kenneth
Geb. omstreeks 1917. Overleden op 06-11-1940 te Ootmarsum, 23 jaar oud.
Z.v. Harry David en Hilda Mary Emm uit Wallisdown, Bournemouth, Hampshire.
Sergeant Kenneth was gehuwd met Ella Elizabeth Pocock en woonde in Wallisdown,
Bournemouth, Hampshire. Tijdens deze vlucht was hij boordschutter. Identiteitenummer:
905343. Na de oorlog in 1947 is zijn vrouw hertrouwd met Benjamin John Hale.
Kenneth ligt begraven op de Nederlands Hervormde Begraafplaats, graf 2.
Een bus aarde uit het graf van Kenneth Emm werd uitgestrooid in het graf van zijn vrouw Ella
en een steen uit het graf van Ella is geplaatst in het graf van Kenneth.
64. Gowland, Kenyon Stafford
Geb. in januari 1920 in Eastbourne, Sussex. Overleden op 06-11-1940 te Ootmarsum, 20 jaar oud.
Z.v. John Stafford Gowland, officier bij de R.A.F., en Beatrice Perry uit Eastbourne.
Sergeant Kenyon was ongehuwd en woonde nog bij zijn ouders in Eastbourne. Hij was copiloot. Identiteitsnummer 742817.
Hij ligt begraven op de Nederlands Hervormde Begraafplaats, graf 4. Er is een plaquette
geplaatst bij het familiegraf te Eastbourne.
65. Walker, Colin James Ray
Geb. omstreeks 1915. Overleden op 06-11-1940 te Ootmarsum, 25 jaar oud.
Z.v. Philip Power Creighton Walker en Beatrice Edginton uit Brixham Devon.
Sergeant Colin was ongehuwd en woonde in Brixham, Devon. Hij was de piloot (officier-vlieger)
aan boord. Identiteitsenummer 41759
Hij ligt eveneens begraven op de Nederlands Hervormde Begraafplaats, graf 1.
Na de bevrijding van Ootmarsum op 4 april 1945 werd in het klooster Maria ad Fontes door
de Canadezen een militair hospitaal ingericht.
In dit hospitaal zijn nog 7 Canadese, 3 Engelse, 1 Poolse 1 Belgische en 1 onbekende
Amerikaanse of Canadese militair overleden en op de Kuiperberg te Ootmarsum begraven.
Eén Canadees lag begraven in de berm aan de Oostwal te Ootmarsum. De Canadese en de
onbekende militair (nummers 66 tot en met 74) zijn op 10 april 1946 overgebracht naar de
Canadese begraafplaats te Holten. De 3 Engelse (nummers 78 tot en met 77), de Poolse
(nummer 78) en de Belgische militair (nummer 79) zijn op 17 resp. 27 maart 1947
overgebracht naar de Algemene Begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen.
66. Boucha, Henry Wilfred
Geb. 17-02-1914 te French Narrows Portage, Ontario. Overleden op 08-04-1945
te Ootmarsum, 31 jaar oud.
Z.v. Elmer Boucha en Nancy Beacham uit Kenora/Ontario.
Henry Boucha was korporaal in het Regiment Lake Superior (motor), identiteitsnummer
H.42356. Hij was gehuwd met Dorothea Wreath en 31 jaar toen hij omkwam. Hij werd in eerste

373

instantie in de oostelijke berm aan de Oostwal te Ootmarsum begraven. Op 10 april 1946 is zijn
lichaam overgebracht naar de Canadese begraafplaats te Holten, X.G.6.
67. Camolese, Frank
Geb. 23-08-1924. Overleden op 12-04-1945 te Ootmarsum, 21 jaar oud.
Z.v. Romolo en Esther Camolese uit Montreal.
Frank was een Canadese boordschutter in het legeronderdeel 23 Field Regiment van de Royal
Canadian Artillery. Identiteitsnummer B.17378 DW. Hij werd overgebracht naar het Canadees
Militair Hospitaal te Ootmarsum en is op 03-04-1945 overleden.
Hij werd overgebracht naar de Canadese begraafplaats te Holten, X.G.8.
68. Fallon, Francis Michael
Geb. 09-03-1925. Overleden op 13-04-1945 te Ootmarsum, 20 jaar oud.
Z.v. Francis Henry Fallon en Louisa Fanny Hughes uit Whitby, Ontario.
P.t. Francis Fallon was soldaat bij het Regiment Lake Superior (motor). Identiteits-nummer
C.122946. Hij werd verwond tijdens de gevechten en overgebracht naar het Canadees Militair
Hospitaal te Ootmarsum, waar hij op 13-04-1945 is overleden.
Francis werd overgebracht naar de Canadese begraafplaats te Holten, X.G.7.
69. Hodder, Murray Albert
Geb. 24-06-1916. Overleden op 06-05-1945 te Ootmarsum, 28 jaar oud.
Z.v. Jeremiah Hodder en Ellen Hillier uit North Sidney, Nova Scotia.
Murray was ‘sappeur’ bij het Regimentl Royal Canadian Engineers, 10 Field Squadron,
identiteitsnummer F.66576. Hij is na verwonding overgebracht naar het Canadees Militair
Hospitaal te Ootmarsum en daar overleden op 06-05-1945.
Murray werd overgebracht naar de Canadese begraafplaats te Holten, X.G.10.
70. MacLaren, John Archibald
Geb. 27-04-1921. Overleden op 01-05-1945 te Ootmarsum, 24 jaar oud.
Z.v. Andrew en Ida MacLaren uit Annandale, Prince Edward Island.
John was Canadees kapitein bij het Regiment Cape Breton Highlanders, identiteits-nummer
F.96289. Hij overleed in het Canadees Militair Hospitaal te Ootmarsum.
John werd overgebracht naar de Canadese begraafplaats te Holten, X.G.12.
71. McMillan, Alan Robert
Geb. 16-03-1925. Overleden op 14-04-1945 te Ootmarsum, 20 jaar oud.
Z.v. Duncan Lowrie McMillan en Florence Anne Madden uit Port Arthur, Ontario.
Alan was Canadees soldaat bij het Regiment Lake Superior (motor). Identiteits-nummer
H.195709. Hij is in het Canadees Militair Hospitaal te Ootmarsum overleden, 20 jaar oud.
Alan werd overgebracht naar de Canadese begraafplaats te Holten, X.G.9.
72. Ferguson, Gerald Edward
Geb. 24-02-1917 te Campbellton, New Brunswick. Overleden op 17-04-1945 te
Ootmarsum, 28 jaar oud.
Z.v. William en Sara Fraser Ferguson uit Campbellton, New Brunswick.
Gerald was korporaal bij het Regiment Argyll and Sutherland Highlanders. Identiteits-nummer
G.54344. Hij overleed in het Canadees Militair Hospitaal te Ootmarsum. Hij was op 17-08-1940
gehuwd met Amanda Clara Stewart.
Gerald werd overgebracht naar de Canadese begraafplaats te Holten, X.G.11.
73. Warpula, Eugene Allan
Geb. 18-01-1922. Overleden op 01-05-1945 te Ootmarsum, 22 jaar oud.
Ouders onbekend.
Eugene was een Canadees kapitein bij het Regimentl 4th Inf. Bde. Coy van het Royal Canadian
Army Service Corps. identiteitsnummer H.195431. Hij overleed in het Canadees Militair
Hospitaal te Ootmarsum en overgebracht naar de Canadese begraafplaats te Holten, X.G.13.
74. Onbekende Britse of Amerikaanse militair
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Als bijzonderheid werd bij hem vermeld: ‘ Bernank CAF’. Deze militair is op 15-04-1945 in het
Canadees Militair Hospitaal te Ootmarsum overleden en evenals de vorige militairen op 10 april
1946 overgebracht naar de Algemene Begraafplaats te Holten.
De volgende militairen werden vanuit de tijdelijke begraafplaats op de Kuiperberg te
Ootmarsum overgebracht naar de Algemene Begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen:
75. Anderson, Cyril Watson
Geb. omstreeks 1916. Overleden op 30-04-1945 te Ootmarsum, ongeveer 29 jaar
oud.
Z.v. John en Sara Jane Anderson uit Newcastle-on-Tyne.
Cyril was gehuwd met Annie Teasedale en Brits soldaat bij het Regiment 156 Coy Pioneer
Corps. Identiteitsnummer 13023500. Hij overleed in het Canadees Militair Hospitaal te
Ootmarsum. Hij werd evenals de hierna vermelde slachtoffers aanvankelijk begraven op de
tijdelijke begraafplaats op de Kuiperberg te Ootmarsum en op 17 april 1947 overgebracht naar
de Algemene begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen, 6.D.4..
76. Bannon, Patrick
Geb. omstreeks 1905. Overleden op 24-04-1945 te Ootmarsum, 40 jaar oud.
Ouders onbekend.
Patrick was Brits soldaat bij het Regiment 156 Coy Pioneer Corps, identiteitsnummer
2146066. Hij overleed in het Canadees Militair Hospitaal te Ootmarsum.
Hij ligt op de Algemene Begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen, 6.D.2.
77. Dye, William F.
Geb. 12-11-1908 te Croydon. Overleden op 26-04-1945 te Ootmarsum, 35 jaar
oud.
Z.v. William H. en Esther Dye.
William was eveneens Brits militair (sappeur) bij het legeronderdeel Royal Engineers 571
Army Field.Coy. Identiteitsnr. 682709. Hij was gehuwd met Rebecca E. Abbett en had 7
kinderen. William overleed in het Canadees Militair Hospitaal te Ootmarsum.
Hij werd overgebracht naar de Algemene begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen, 6.D.3.
78. Lampert, Leon
Geb. 04-02-1919 te Czermin p. Pleszew (Polen). Overleden op 17-04-1945 te
Ootmarsum, 26 jaar oud.
Ouders onbekend.
Leon was luitenant bij het 1e Poolse Pantserdivisie, regiment 10 P. Dragons. Identiteits-nummer
27094. Hij is tijdens gevechten in Rhede (Dld.) gewond geraakt en vervoerd naar het Canadese
Hospitaal te Ootmarsum, waar hij aan zijn verwondingen op 17-04-1945 is overleden.
Aanvankelijk begraven op het Kerkhof op de Kuiperberg en op 17 maart overgebracht naar de
Algemene Begraafplaats ‘Jonkerbos’ te Nijmegen. Plot V, rij A, graf 3.
79. Devignez, Denis Raymond
Geb. 28-02-1920 te Luik. Overleden op 16 april 1945 te Ootmarsum.
Z.v. Charles Jean Devignez en Marie Hortense Josephine Bultot
Denis was onderluitenant bij een Belgisch onderdeel ‘II Belgian SAS’. Identiteitsnummer 3307.
Hij werd tijdens operation ‘Larkswood’ op zondag 15 april 1945 op de kruising Drieborg
(Oudedijk)-Nieuwe Schans door een salvo zware granaten getroffen en zwaar gewond aan de
buik en was niet meer bij bewustzijn (volgens ooggetuige). Hij is overgebracht naar het
Canadees Militair Hospitaal te Ootmarsum en de volgende dag overleden. Aanvankelijk
begraven op de tijdelijke begraafplaats op de Kuiperberg en op 27 maart 1947 overgeplaatst
naar de Algemene Begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen. Plot V, rij A, graf 6.

375

Overval
Het aantal overvallen op distributiekantoren is bijna niet te tellen. Overal in het land waren
knokploegen in de weer om stamkaarten en bonkaarten te bemachtigen. Die waren weer nodig
om de vele duizenden onderduikers van voedsel te voorzien. Sommige distributiekantoren
waren helemaal niet beroerd om de bonkaarten af te staan. Vooral in de beginjaren. Later
posteerde de bezetter daarom in elk kantoor een gewapende politieman, vaak een nsb'er. Soms
meer dan één. Dan werd het al wat moeilijker om een geslaagde overval te plegen. Het is
bekend dat er verzetsstrijders omgekomen zijn bij overvallen van distributiekantoren. Bij
Slochteren in Groningen zelfs vier. Dus een eitje was het bepaald niet.
Waarschijnlijk worden er op de dag van de vergadering, op de Holterhof, ook plannen gemaakt
om een overval te plegen op een distributiekantoor.
Drie dagen na deze vergadering op donderdag 15 juni 1944 te omstreeks 13.00 uur vertrekken
Piet Alberts, Dolf Fleer, Johannes ter Horst, Geert Schoonman van de KP Enschede en Jan
Morsink, met hun auto naar het gemeentehuis in Delden. In dit gemeentehuis is een
distributiekantoor gevestigd.
Bij het gemeentehuis aangekomen, stappen zij uit de auto en gaan daar naar binnen.
Aangekomen in de ruimte waar het distributiekantoor is gevestigd, trekken de mannen hun
pistolen en nemen het personeel onder schot. Een van de overvallers roept: "Dit is een overval.
We willen alle distributiebescheiden!"
Een van de ambtenaren maakt vervolgens de kluis open, waarna de bonkaarten en andere
bescheiden, door de overvallers daar uit worden gehaald.
In de ruimte zien de overvallers nog een op slot zijnde kast staan en eisen dat deze ook wordt
geopend. Kennelijk heeft niemand een sleutel, of iemand wil hem niet afgeven. De overvallers
forceren vervolgens deze kast. (Of er nuttige bescheiden in zaten is niet meer te achterhalen.)
Om de buit mee te kunnen nemen, wordt deze in een deken gewikkeld. Hierna verlaten de
overvallers het gemeentehuis en rijden weg in de richting van Hengelo (O).
De overval is zo snel gegaan, dat geen van de getuigen van deze overval een signalement van
de daders kan geven. Een van de getuigen kan zich herinneren dat de auto was voorzien van
een kenteken, met beginnend met de letter "B" het nummer onbekend.
Na de succesvolle bevrijding uit het Huis van Bewaring in Almelo, vindt Johannes ter Horst
het nu tijd worden, dat zijn verzetsgroep ook bonkaarten weet te bemachtigen ten behoeve
van de onderduikers.
In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 april 1944 vertrekt een auto vanaf de boerderij De
Holterhof te Enschede. In deze auto zitten Johannes ter Horst, Geert Schoonman en Joop van
Amerongen.
Johannes heeft het plan om in deze nacht het distributiekantoor in Diepenheim, dat in het
gemeentehuis aldaar is gevestigd, te overvallen. Voor deze overval zijn volgens hem weinig
mensen nodig, omdat hij een mogelijkheid weet daar op eenvoudige wijze binnen te komen en
wel op het moment dat de burgerwacht, die in het distributiekantoor aanwezig is, afgelost
wordt.
Uit voorobservaties weten ze dat deze wisseling om 01.00 uur 's nachts plaatsvindt. Ze zullen
dan gewoon met de wisseling van de wacht mee naar binnen lopen. De burgerwacht zelf moet
een eitje zijn. Door kordaat optreden van de overvallers zullen zij geen moeilijkheden
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ondervinden.
Het is kort voor 01.00 uur, wanneer de auto bij het distributiekantoor aankomt. De drie
mannen wachten in de auto, daarbij het distributiekantoor in de gaten houdend.
Tegen 01.00 uur komen de eerste burgerwachters aan. Vervolgens stappen de drie overvallers
uit de auto en lopen in de richting van dit kantoor. Inmiddels hebben zij om herkenning te
voorkomen hun gezichten gemaskerd. De pistolen in de aanslag.
Door de aflossing is de deur van het kantoor niet afgesloten. Bij het zien van de gewapende
mannen steken de wachters de handen omhoog.
Johannes roept dan: "Ik wil de sleutels van de kluis en snel een beetje!" De wachters geven te
kennen dat zij niet in het bezit zijn van de kluissleutel. "De sleutel is in het bezit van de
postcommandant", zegt een van de wachters. Johannes, Geert en Joop beramen zich hoe het
nu verder moet. Ze moeten de sleutel bij de postcommandant ophalen.
Johannes vraagt: "Waar woont die commandant?" Het adres wordt vervolgens gegeven. Hierna
bedwelmen de overvallers de wachters met chloroform. Geert blijft bij hen de wacht houden,
terwijl Johannes en Joop naar het aangewezen adres van de postcommandant rijden.
Onderweg
naar
de
postcommandant
zegt
Johannes:
"We moeten zien dat hij de deur opent. We moeten een smoesje verzinnen!"
Joop:
"We
zeggen
dat
we
van
de
SD
zijn.
Dat
moet
lukken!"
"Ja, als de deur eenmaal open is, hebben we gewonnen!" antwoordt Johannes.
Bij genoemd adres aangekomen, belt Johannes aan. De postcommandant, die al ligt te slapen
komt naar beneden:"Wie is daar?" vraagt hij.
Johannes roept: "Wij zijn van de Sicherheits Dienst. Er is iets gebeurd. Kunt u de deur
openen?"
De postcommandant vertrouwt het niet helemaal en doet, alvorens de deur te openen, het
luikje open en kan zo naar buiten kijken. Tevens doet hij het licht bij de voordeur aan.
De postcommandant schrikt zich rot wanneer hij twee gemaskerde mannen ziet staan. De
overvallers Johannes en Joop hadden met het licht en het wantrouwen van de
postcommandant geen rekening gehouden en beseffen dat nu de deur niet geopend zal
worden.
Om toch iets te redden doet Joop een verwoede poging en steekt zijn hand met het pistool
door het geopende luikje en richt deze op de postcommandant. Op dat moment kan hij de
commandant niet meer zien en deze bedenkt zich geen moment en slaat het pistool van zich
af. Daarna begint hij te schreeuwen en om hulp te roepen. In het normaal zéér rustige
Diepenheim moet dit een hels kabaal geweest zijn.
Vol gas rijden Johannes en Joop weer richting distributiekantoor en halen Geert Schoonman
af. Hierna rijdt de auto weer richting Enschede.
De groepscommandant der Koninklijke Marechaussee doet vervolgens een alarmeringsbericht
uitgaan waarin behalve het relaas van de overval ook nog de signalementen worden vermeld:
"Een der daders was een slank persoon, terwijl allen ongeveer 25 a 30 jaar waren. Nader
signalement niet bekend.
De groepscommandant voornoemd, verzoekt
voorgeleiding) van de onbekende daders."

de O.A.V.

(opsporing,

aanhouding

en
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Het pad van de KP-Enschede ging niet altijd over rozen. Het is niet een doorlopend
succesverhaal. Er zijn ook tegenslagen en mislukkingen. Vaak zijn het details waardoor een
overval lukt of mislukt. Je kunt het nog zo goed voorbereiden, je bent nooit zeker van de
afloop. Zelfs niet van het feit of je het er levend vanaf brengt.
Johannes ging voor een actie altijd op de knieën in gebed. Zijn naaste makkers Geert, Piet en
Harry knielden met hem mee. Om de beurt vroegen ze God om zijn zegen over hun actie in
hun
gerechtvaardigde
strijd
tegen
het
antichristelijke
nazisysteem.
Zijn verloofde en latere vrouw Mini Schreurs vertelde me dat Johannes niet kon bidden als hij
iemand uit de weg moest ruimen. Zo iemand stond dan door zijn kogel voor Gods rechterstoel.
Hij zei dan:"Ik weet dat de Heilige Geest voor me bidt."
De KP'ers hebben op de 64ste verjaardag van Koningin Wilhelmina, op donderdag, 31
augustus 1944, een overval gepland op het politiebureau te Enschede. En deze wordt ook
daadwerkelijk uitgevoerd door de KP-Enschede en KP-Zenderen. Er doen heel wat mensen
aan mee: Piet Alberts, Dolf Fleer, Klaas van Harten, Cor Hilbrink, Jan Hillenaar, Johannes ter
Horst, Frans Kleinbrinke, Koos Michel, Dirk Ruiter, Geert Schoonman en Gerrit Verbeek.
In de boeken staat vermeld dat het doel van de overval was, om ondermeer de verloofde van
Daan (Hillenaar) te bevrijden. Gezien het grote aantal personen dat aan deze overval deelnam,
moet worden aangenomen dat het ook om voertuigen ging. De droppings en andere acties
maakten het noodzakelijk de beschikking te hebben over voldoende voertuigen. Aan de hand
van het vermelde in het dagrapport van de wachtcommandant van politie, heeft Gejo Alberts,
de oudste zoon van Piet een reconstructie gemaakt hoe de overval is verlopen.
Het volgende plan wordt gemaakt: In de nacht van donderdag 31 augustus op vrijdag 1
september zullen twee verzetslieden naar het politiebureau gaan en een verhaal ophangen dat
zij de laatste trein hebben gemist en onderdak op het politiebureau wensen. Wanneer de
wachtcommandant hen heeft binnengelaten zullen ze hem en de overige politiemensen onder
schot nemen en dan over gaan tot het meenemen van voertuigen en het bevrijden van de
verloofde van Daan.
Het is vrijdag 1 september 00.15 uur, wanneer Johannes ter Horst en nog een verzetsmakker,
waarschijnlijk is dit Geert Schoonman, het politiebureau in Enschede binnenstappen. Zij
kloppen op het raam, waarachter de wachtcommandant zit. De wachtcommandant is
voorzichtig en doet niet de tussendeur open.
Via het loket vraagt hij:
“Heren, wat kan ik voor u doen?"
Johannes:
"Wij komen vanuit Hamburg en zijn op weg naar onze woonplaatsen. Mijn collega moet naar
Rotterdam en ik naar Hardenberg. Er lopen geen treinen meer en we kunnen dus niet
thuiskomen. Wij hadden eerst op het station willen slapen, maar dat is niet toegestaan.
Kunnen
wij
hier
overnachten?"
Behalve de brigadier- wachtcommandant is er ook nog een agent in de brigadierskamer, die
het gesprek meeluistert. De wachtcommandant:
"Dan wil ik eerst uw persoonsbewijzen zien!"
Johannes:
"Dat is het probleem. Op het station hebben de Duitsers onze persoonsbewijzen afgenomen."
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De wachtcommandant: "Moet u luisteren. Ik kan u geen onderdak verlenen, zonder dat u
zich kunt legitimeren!"
Johannes zegt dan: Wij zijn drie maanden in Hamburg geweest en hebben ons daar rot
gewerkt. Nu is mijn vader overleden en begraven en krijg ik van de politie geen onderdak. Wat
zijn dat voor een manieren!"
De
wachtcommandant
probeert
zekerheid
"Waar woonde uw vader dan in Hardenberg?"

te

krijgen

en

vraagt:

Johannes:
"Hij woonde tegenover het kringhuis van de N.S.B. Gelooft u ons niet? Wat moeten wij nu? De
straat opgaan in spertijd en opgepakt worden?"
De wachtcommandant twijfelt nog meer en na een tijdje zegt hij: "Nou vooruit, komt u maar
binnen".
De wachtcommandant loopt vervolgens het gangetje in, naar de deur, die de toegang verschaft
tot de hal, alwaar de twee mannen staan te wachten. Hij draait de deur van het slot en opent
deze.
Op dat moment lopen de mannen richting deur, elk een pistool uit hun jaszak halend en
richten de lopen op de brigadier. Voordat Johannes en Geert met woorden hun bedreigingen
waar kunnen maken, zoals het in het verleden ook zo vaak was gebeurd, slaat de brigadier in
een reflex de wapens van zich af en duikt de brigadierskamer in. Om nog iets te redden
schieten Johannes en Geert door de deur van de brigadierskamer. De dienstdoende agent,
heeft inmiddels ook zijn pistool gepakt en schiet door de deur terug, in de richting van de
overvallers.
Wanneer de overvallers voor het loket te zien zijn schiet hij tevens met zijn wapen op de ruiten
van het loket. De brigadier- wachtcommandant loopt dan door de wacht naar de vestibule om
daar het gevecht voort te zetten.
Johannes en Geert zien in dat verdere actie zinloos is en vertrekken via de voordeur.
Op straat zijn er nog een paar politiemensen, waardoor nog enige schoten gelost worden door
de overvallers.
Na deze mislukte overval wordt de kapitein Korpschef en opperluitenant Bruining met het
geval in kennis gesteld, die even later aan het bureau verschijnen, evenals de
Sicherheitspolizei en de Feldgandarmerie.
De posten op het stadhuis, Ebbinkmaatstraat, arbeidsbureaus en Bataafsche zijn
gewaarschuwd op hun hoede te zijn. Er worden alarmerings- en telexberichten verstuurd.
Na deze overval gaan de KP'ers ieder zo snel mogelijk huns weegs. Dat de politie actie zal
ondernemen is wel zeker, dus rustig houden. De jongens van de KP-Enschede, rijden met hun
auto, zo snel als het kan naar hun hoofdkwartier de boerderij de Holterhof en verstoppen daar
de auto en wachten af.
Elk kind maakt op weg naar de volwassenheid een waarom-periode door. In het volgende
gedicht uit het Geuzenliedboek van H.M. van Randwijk, bevraagt een kind zijn moeder met
waarom-vragen.
Daarin komt de een regel voor: Als grote mensen lijden. Daaraan moest ik denken bij het
mislukken van een overval als die in Enschede. Gelukkig vielen hierbij geen slachtoffers.
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Bevrijding gevangenen huis van bewaring
verhaal
kan
op
verschillende
manieren
verteld
worden.
Een
Dat is afhankelijk van de verteller. Wie is het? Waar bevond hij zich? Welke informatie had
hij?
Was
hij
erbij
of
hoorde
hij
het
van
anderen?
Het eerste verhaal is verteld door Piet Alberts. Hij stond er met zijn neus bovenop. Hij was één
van de naaste medewerkers van Johannes ter Horst. Het is opgetekend door zijn zoon Gejo.
Het tweede verhaal is wat zakelijker. Het heeft een aantal bronverwijzigingen. Het bevat ook
informatie die we bij het verhaal van Piet niet tegenkomen. Gedacht wordt dan aan het
klaarmaken van de honderd enveloppen met een tientje en bonkaarten. Die werden bij hun
bevrijding uitgedeeld om eten te kopen en met de trein weg te kunnen.
Het blijft ongelooflijk boeiend om te lezen over de grootste bevrijdingsactie uit de geschiedenis
van het Nederlandse verzet, waarin de Enschedeër Johannes ter Horst weer een cruciale rol
speelde.
Arrestatie eigenaar van "Het Hemeldal"
Ondanks het feit dat de bevrijding van Ds. Slomp op rolletjes was verlopen kwamen de
rechercherende mensen van de Sicherheitsdienst toch zover dat zij uitkwamen bij het pension
"Hemeldal"
in
Oosterbeek.
Op donderdag 25 mei 1944 wordt de eigenaar van dit pension, de verzetsman Eef Zwarts,
gearresteerd en overgebracht naar het Huis van Bewaring in Arnhem. Zwarts liet onder andere
zijn pension gebruiken als uitvalsbasis voor acties. Daardoor was hij goed op de hoogte van
wat zich binnen de LKP afspeelde. Hij kende namen en wist ook van de bevrijding van ds.
Frits
Slomp
uit
de
Koepel
te
Arnhem.
Via de gevangenisonderwijzer Joop van Veldhoven, die een belangrijke rol had gespeeld bij de
bevrijding van ds. Slomp, komt de KP aan de weet dat Zwarts bij zijn verhoren zwaar wordt
mishandeld en dat de kans bestaat dat hij aan zijn verwondingen zal bezwijken. Als hij
doorslaat is het risico groot dat meer verzetsmensen opgepakt zullen worden.
Daarom vindt de LKP-leiding het heel belangrijk dat Zwarts bevrijd wordt. Liepke Scheepstra
alias Bob gaat direct na de arrestatie actie ondernemen. Daarbij roept hij weer de hulp in van
de KP-Twente onder leiding van Johannes ter Horst. Hij weet dat hij op hen nooit tevergeefs
een beroep doet.
Voorzorgsmaatregelen van de Duitsers
Na de geslaagde overval op De Koepelgevangenis van 11 mei 1944, waarbij ds. Slomp en
Kruithof werden bevrijd, is de bewaking van zowel De Koepel aan de Wilhelminastraat als van
Het Huis van Bewaring aan het Walburgplein in Arnhem aanzienlijk verscherpt. Deze keer
moet Het Huis van Bewaring gekraakt worden.
Voorbereidingen voor de bevrijding
Voor de landelijke KP-leider Bob (Liepke Scheepstra) en zijn kleine groep getrouwen vormt dat
geen belemmering plannen te beramen om Eef Zwarts zo snel mogelijk uit de cel te halen. De
vraag is alleen hoe? De ligging van het complex is ongunstig en bovendien vormen de vier
meter
hoge
muren
een
belangrijke
hindernis.
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Dankzij de medewerking van een parketwachter van het aangrenzende Gerechtshof aan de
Grote Markt, krijgt Bob de gelegenheid de situatie binnen en in de onmiddellijke omgeving te
observeren. Duidelijk is dat er een semi-militaire operatie moet plaats vinden wil men bij de
cellen
kunnen komen en het
gebruik
van geweld ligt voor
de hand.
De mogelijkheid om weer middels een smoesje via de voordeur binnen te komen, zoals dat
met Ds. Slomp was gelukt en ook in het Huis van Bewaring in Almelo, zal nu wel niet meer
slagen. Over de muur klimmen is de enige overgebleven optie.
Eerste poging op maandag 29 mei 1944
Bij deze eerste poging op maandag 29 mei laat in de avond zijn van de Twentse KP aanwezig:
Johannes ter Horst, Geert Schoonman en Harry Saathof. Verder een aantal mensen van de
KP-Betuwe. Piet Alberts: (Die hierbij ook niet aanwezig is, hoewel hij gedeeltelijk in de wijvorm
spreekt)
"Toen
kwam
het
huis
van
bewaring
aan
de
beurt
in
Arnhem.
We zouden het ding van drie kanten aanvallen. Over hekken geklommen, totdat wij op een
platdak lagen, totdat de agenten (want op de binnenplaats werd het bewaakt door twee
agenten) vlak voor ons kwamen om hun te grijpen. (die politiemannen te grijpen) Maar zij
hoorden onraad en begonnen te knallen, wij natuurlijk ook. Zo zijn er vijftig schoten gevallen.
Toen trokken wij terug. Wij hadden sokken over onze schoenen om geruisloos te lopen.
Allemaal waren wij er over, behalve Johannes, die bleef met zijn jas achter een stang van het
hek hangen. Zo hing hij daar tussen hemel en aarde. Maar dat was gauw verholpen.
Zo gingen ze rustig lopen totdat onze tongen op onze schoenen kwamen te hangen."
Daarna stappen de mannen van de KP-Enschede weer in de auto en gaan op weg richting
Zutphen, om via de IJsselbrug, richting Twente te rijden.
Liquidatie hoge piet van SD
Piet: "Op de weg terug kregen ze de SD achter zich aan. Dat werd jagen, 120- 130 kilometer
per uur, maar plotseling sprong de achterband. Toen zijn ze nog enige kilometers doorgereden
met een snelheid van zeventig kilometer per uur, totdat ze een laan zagen en zijn daar
ingereden. Toen ze goed en wel stilstonden, reed de SD hen voorbij. De band plakken ging ook
heel moeilijk, want de krik zakte steeds in de grond weg. Maar eindelijk kwam hij toch klaar.
Maar toen was het zo laat geworden, dat ze besloten om daar te overnachten. Om de beurt
gingen ze waken. 's Morgens licht geworden en dan eten, sigaret gerookt."
Vlak voor hun vertrek, komt er een boer voorbij, die het drietal en de auto zo bekijkt en zegt
dan: "Ik zou maar maken dat ik wegkwam. Jullie staan op het terrein van de Hitlerjugend!"
Piet: "Dan komt daar een oude man aangefietst en hield bij hen stil en vroeg naar de papieren.
Toen vroeg Johannes of hij daartoe gerechtigd was om papieren te vragen. Hij werd erg kwaad
en zei toen: "Ik ben van de "Kriminal Polizei" lid van de SD, directeur van dat tehuis waar ze
opgeleid
worden
voor
de
Hitlerjugend!".
Op dat landgoed stonden zij dan ook, zonder het te weten. Totdat de man lastig begon te
worden en steeds maar om hun papieren vroeg, toen zei Harry: "Johannes, zal ik ze maar
laten zien?" Hij stapte uit de wagen, zijn pistool uit de zak en zei: "Handen omhoog!"
Meteen greep die vent naar Harry zijn pistool. Harry schoot mis, maakte zijn handen vrij en
schoot nog een keer. Hij (die SD'er) nam zijn pistool, maar kreeg geen kans om te schieten,
want Johannes schoot hem door zijn heup, daarop viel hij op de grond en kroop naar zijn
fiets.
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Geert in actie. Hij drukte Johannes aan de kant en schoot. Het schot was prachtig. Hij raakte
hem precies in zijn voorhoofd. Tussen twee haakjes. Geert was scherpschutter, hij schoot door
een paal van tien centimeter op tachtig meter afstand. Hij was dan ook één uit duizenden.
Harry is hierbij gewond geraakt in zijn bovenbeen. Hoe is een raadsel. Wij kunnen het nog
niet begrijpen. De naam van die kerel weet ik niet meer, maar het was een hoge piet. Toen hij
begraven werd kwam er een krans van de Führer op en één van Smit en Seijs Inquart en nog
veel meer. Mussert en Van Geelkerken waren op zijn begrafenis aanwezig. Daar hebben nog
foto's
van
in
de
krant
gestaan.
Toen hij dood was, zijn zij hun weg naar Enschede terug begonnen, wat dan ook gelukte,
zonder pech. Alleen de motor was totaal verbrand van het harde rijden dat ze moesten". Tot
zover
Piet
Alberts.

Harry Saathof als eerste luitenant. Hij was al vroeg bij de groep van Johannes betrokken.
Terug naar Enschede
Zoals Piet zegt dat ze rechtstreeks naar huis zijn gereden, is niet helemaal volledig. Hieronder
het
vervolg:
Snel vertrekken ze van de plaats des onheils. Tweehonderd meter voor de kruising van de
Zutphensestraat en de Deventerweg, slaat de auto rechtsaf naar het huis van de zuster van
Harry. Later kregen de drie te horen dat, wanneer ze de kruising waren opgereden, zij
geconfronteerd
waren
met
een
aldaar
opgestelde
mitrailleur.
Harry Saathof wordt eerst bij zijn zuster in Apeldoorn verpleegd en later met de vrachtwagen
van de bakkerij, die bestuurd wordt door Jan Bredewold, naar het hoofdkwartier van de KP
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Enschede, op de Holterhof gebracht. Onderweg verstopt Harry zich achter de, in de vrachtauto
meegevoerde, balen meel. Harry blijft, daarna voor verdere verpleging, tot ongeveer half juli
op deze boerderij.
Voor Geert en Johannes is de situatie ook al niet eenvoudiger geworden. Het bleek dat zij een
vooraanstaande Duitse officier, genaamd Singenstreu hadden doodgeschoten. Uit
betrouwbare informatie horen zij dat hun signalementen alsmede de gebruikte auto bekend
zijn geworden. Mogelijk dat de boer, die de drie illegalen gewaarschuwd heeft, later door de
SD
is
ondervraagd.
De
landelijke
berichtgeving
luidt
als
volgt:
"30-5-44. De Gew. P.P. Arnhem verzoekt namens de Gew. P.P. te Nijmegen o.a.v. (opsporing
aanhouding voorgeleiding) van drie personen die op 30-5-44, te 07.30 uur vanuit een auto
een Rijks Duitscher, genaamd Richard Singenstreu met revolverschoten hebben gedood. De
auto met de 3 inzittenden zijn vermoedelijk in de richting van Apeldoorn of Deventer
weggereden.
Signalement
daders:
I Groot postuur, rossig haar, gekleed in een blauwe overal. (Geert Schoonman)
II Klein postuur, gekleed in donker kostuum draagt grijze hoed, ong. 30 jaar. (Johannes ter
Horst)
III Geen signalement, is vermoedelijk gewond en zal zich in verbinding stellen met een dokter.
(Harry
Saathof)
Sign. Auto: Chevrolet, type 32 - 33 donkerrood of bruin, bagagedrager op de achterzijde
vermoedelijk
met
een
lek
reservewiel
er
op.

Zo

ongeveer

heeft

de

Chevrolet

eruit

gezien.

Nauwkeurige recherche bij doktoren en garage's wordt verzocht. Posten uitzetten bij bruggen,
overgangen
en
hoofdwegen.
Gew.
P.P.
Amsterdam."
Het rode haar van Geert is dus als signalement omschreven, alsmede de auto. De informatie
over hun signalering is ook bij de politie Enschede binnen gekomen. Contacten binnen het
politiekorps
zorgen
ervoor
dat
Geert
gewaarschuwd
wordt.
Daarom besluit Geert zijn haar donker te laten verven, terwijl zijn verloofde, Bertha Kempers,
zich bezig gaat houden met het verstoppen van de "gesignaleerde auto". Daartoe graaft zij een
groot gat dat schuin afloopt, zodat de auto erin gereden kan worden. Het deel, dat boven het
gat uitsteekt, camoufleert zij met takken. De auto is daarna normaal van de weg af niet meer
te zien.
Informant binnen de gevangenis
Met medewerking van een relatie uit de politiewereld wordt daarna contact gelegd met een
surveillant, die binnen het Huis van Bewaring werkzaam is en die de KP'ers wil helpen onder
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de

voorwaarde

dat

hij

direct

zal

kunnen

onderduiken.

Deze surveillant doet die maandag, de 5e juni dienst op de binnenplaats van het Huis van
Bewaring. Hij zal de KP jongens ongehinderd door laten gaan, dus hij loopt nadien een groot
risico dat men hem verdenkt van het verlenen van medewerking. Dus daarom wordt de door
hem gevraagde hulp toegezegd.
De dader stáát op het kerkhof
De zaterdag na de schietpartij wandelen Johannes en Geert al weer door Arnhem, of ze er
horen, en dit laatste is ook zo, want ze houden niet van half werk. Z. (Eef Zwarts) moet er uit,
als
het
maar
even
in
hun
vermogen
ligt.
Daar nadert iets plechtigs. Een dode wordt uitgedragen - met Duitse militaire eer.
Johannes en Geert volgen de stoet naar het kerkhof, zijn getuige van de teraardebestelling en
zien daar bijeen vele, vele gestrekte armen, onder meer van het tweemanschap der
bezettingsmacht: Seyss Inquart en Rauter, omgeven van hun lijfwachten en adjudanten.
Hitler distancieert op alle fronten en in die Schweinhundische Gau Holland worden brave
Duitsers
vermoord,
zoals
deze
Verwalter
Singenstreu…
Kransen worden eerbiedig neergelegd, er is er één bij van de Führer. Rauter treedt naar voren
en spreekt. Hij zegt onder meer, dat Singenstreu uit een hinderlaag verraderlijk neergeschoten
is.
Geert weet, dat het even anders toegegaan is, ook Johannes kan er als getuige over oordelen.
Uit een hinderlaag was het niet. Ware het nodig geweest, in dienst van de zaak, waarvoor ze
dag en nacht het leven inzetten, ze zouden het ook uit een hinderlaag gedaan hebben. Maar
uit welke mond klinkt hier: verraderlijk? En dat in tegenwoordigheid van die Oostenrijker
(Seyss
Inquart)!
Als de plechtigheid geëindigd is, gaan ze met hun tweeën heen, stram, voorzover die éne dan
stram kan gaan (Seyss Inquart kreupelde), verbeten en dorstend naar wraak op onschuldigen.
Ook het andere tweemanschap verlaat de dodenakker, dorstend naar de gerechtigheid, die
nadert,
nadert
iedere
dag.
Uit: Gevangenisdeuren zwaaien open 5, door Joh. Van Hulzen en Ad Goede, (De Zwerver,
Weekblad der LO-LKP-Stichting, 26 juli 1947, nr. 30, 3de jaargang)
Tweede poging op 5 juni 1944
Op genoemde datum de 5e juni wordt de tweede bevrijdingspoging gewaagd. De KP van
Johannes, nu zonder Harry Saathof maar met Piet Alberts en de Utrechtse knokploeg van
Reindert van der Haar, aangevuld met Johannes van Bijnen (Frank) en Cees Stoove (Grote
Kees, die ook meegedaan heeft bij de overval in Almelo), gaan op pad. Zij zullen andermaal,
met ladders over de muur klimmen en via de binnenplaats de gevangenis binnengaan.
Op het laatste ogenblik horen zij van de surveillant die binnen die gevangenis werkzaam is,
dat er die avond een extra post is geplaatst achter de deur waar zij via de binnenplaats door
moeten.
Tot
grote
teleurstelling
druipen
de
verzetsmensen
weer
af.
Piet: "Twee dagen later. Weer daarheen (want Bob dat was de baas van de K.P. van heel het
oosten des lands, die bereidde deze kraken voor). Weer op dezelfde manier. Met de agenten
gelukte het, maar zij zeiden wij zouden het niet doen, want het was onmogelijk van die kant.
Dus het ging niet door."
Nog meer informatie
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De teleurstelling is groot, want de toestand van Eef Zwarts wordt steeds ernstiger, horen zij
van Van Veldhoven. Bovendien is de bewaking van het gebouw andermaal verscherpt. Maar
net als de KP aan opgeven denkt- het gebrek aan wapens maakt een doeltreffende overval
bijna
onmogelijk
gloort
er
nieuwe
hoop.
Van Veldhoven heeft met de directeur van het Huis van Bewaring een gesprek over een
corrupte bewaker. In de dienstwoning, die aan het cellencomplex grenst, krijgt hij de
gelegenheid,
de
bouwkundige
situatie
op
te
nemen.
Hij seint zijn verzetsmakkers in dat het misschien mogelijk is via de directeurswoning binnen
te komen. Van daaruit zijn de cellengangen te bereiken met behulp van sleutels, die de
directeur onder beheer heeft.
Derde poging
Ogenblikkelijk wordt er een nieuw plan gesmeed. Johannes ter Horst, die er soms inderdaad
als een dominee uitzag, mede door zijn nette kleding en een brilletje, zal zich voordoen als
"dominee Rademakers" die een bezoek wil brengen aan een van zijn kerkleden die in de
gevangenis
zit.
Op korte afstand zal hij gevolgd worden door zijn makkers, die naar binnen zullen stormen,
op het moment Johannes binnengelaten wordt. De hele KP-ploeg wordt weer gemobiliseerd
ten huize van Tante Spiek, (Hendrikje Schuiling) wonende aan de Eusebiussingel in Arnhem.
Daar
krijgt
iedereen
de
nodige
instructies.
Terwijl de geallieerde troepen zo kort na D-day hevig strijd leveren in Normandië, meldt de
pseudo-dominee
zich
's
avonds
aan
het
huis
van
de
directeur.
Een jongen, zijnde de zoon van de directeur doet de deur open. Johannes vraagt of de directeur
thuis is. De jongen zegt dat hij later terug moet komen, omdat zijn vader niet thuis is.
Ondanks het feit dat de deur nu geopend is, besluit Johannes niet door te zetten, omdat
anders
de
zaak
niet
te
overzien
zal
zijn.
Tevens zijn de KP'ers er dan ook niet zeker van of zij zonder directeur wel de sleutels kunnen
bemachtigen. Hij bedankt de jongen en zegt dat hij later wel terug zal komen. Daarmee mislukt
ook
de
derde
poging.
Piet: "De derde keer zijn we er wel geweest, maar toen ging het helemaal niet door. Waarom
niet, weet ik zo niet meer."
Vierde poging op zondag 11 juni 1944
Terwijl Bob, Joop van Veldhoven en Evert van Boven, de Gelderse leider van de Landelijke
Organisatie voor hulp aan onderduikers, op de 8e juni weer bij elkaar zijn, is de toestand voor
Eef Zwarts bijna onhoudbaar geworden. Hij wordt nog steeds mishandeld en ligt geketend aan
z'n
brits.
Er
moet
iets
gebeuren.
Het
is
nu
of
nooit.
Dan oppert Van Boven het plan, in plaats van 's avonds en 's nachts, gewoon overdag tot actie
over
te
gaan.
Op
klaarlichte
dag!
Piet: "Zaterdagavond in Arnhem, met 7 man en een meisje uit Nijmegen moest het gebeuren.
We zaten met z'n drieën bij elkaar. (Johannes, Geert en Piet) Wij hadden allen een zwaar hoofd
in
deze
kraak.
Stuk voor stuk vroeg Johannes: "Hoe denk jij over deze zaak?" Geert: "Het zal zwaar worden.
Ik
reken
op
slachtoffers!"
Johannes: "Piet en jij?" Piet: "Als wij er maar weer uitkomen". 150 mensen konden wij het
leven
redden.
Dus
dat
stond
op
de
eerste
plaats."
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Zondag 11 juni is de dag waarop het moet gebeuren. Tussen twaalf en twee. De Duitsers
zullen met alles rekening houden, maar dat er uitgerekend tijdens het zondagse middagmaal
een overval zou kunnen plaatsvinden, is zonder twijfel niet ingecalculeerd. Snel wordt het
actieplan uitgewerkt. Maar alles staat of valt met de aanwezigheid van de directeur van het
Huis
van
Bewaring.
Het idee om "dominee Rademaker" voor een gesprek over de "geestelijke belangen van de
gedetineerden" langs te sturen, blijft gehandhaafd. Maar het plan wordt wat bijgeschaafd.
"Dominee" zal vergezeld worden door zijn "echtgenote", dat wekt meer vertrouwen en direct
staan er dan twee mensen bij de deur, die indien nodig handelend kunnen optreden. Deze
"echtgenote" is Petertje van de Hengel uit Hamersvelt. Zij zit ook in het verzet en is werkzaam
als
koerierster,
voor
de
KP-zuid.
Direct worden de KP'ers die beschikbaar zijn gemobiliseerd. Er wordt ook een plan uitgewerkt
om de bevrijde gevangenen vlot af te voeren. Daar zitten Arnhemmers tussen, maar ook velen
van
elders.
Besloten wordt, niet meer de fout van 11 mei te maken, toen de actie uitsluitend gericht was
om Frits de Zwerver en de Twentenaar Henk Kruithof vrij te krijgen. Pas nadat de operatie
gelukt was realiseerden de KP'ers zich, dat zij veel meer mensen hadden kunnen laten
ontsnappen.
Het tijdstip van de overval ligt uitermate gunstig, want van het station Arnhem vertrekt een
trein richting Utrecht en om tien over twee gaat er een naar Nijmegen. Als de operatie volgens
plan verloopt, zullen de bevrijden al de stad uit zijn voordat er groot alarm is geslagen.
Het huis van "Tante Spiek", aan het Eusebiusplein, is niet ver van de gevangenis gelegen en
is voor een deel van de groep de uitvalsbasis. Voor een ander deel is dat een pand aan de St.
Jansbinnensingel.
En zo gaan, op die zonnige zondagochtend, negen KP'ers op pad. Dat gebeurt pas nadat leider
Bob zich er van heeft vergewist of de directeur dit keer wel thuis zal zijn. Hij belt naar de
gevangenis en krijgt te horen, dat de man een ommetje met zijn zoon maakt.
De vrouw van Bob moet in de gaten houden wanneer de directeur terug is. Bob zelf is in de
buurt en is samen met Evert van Boven het communicatiepunt voor de KP'ers die uiteindelijk
de overval zullen plegen.
Het is omstreek 12.40 uur, wanneer Froukje Scheepstra meldt dat de directeur weer thuis is.
Johannes ter Horst en Petertje van den Hengel krijgen het groene licht en begeven zich, arm
in arm wandelend, in de richting van het huis. De anderen zijn inmiddels in de nabijheid en
zij hebben het geluk, dat de vlakbij gelegen RK-kerk op dat moment leegstroomt, zodat zij zich
onopvallend
onder
de
huiskerende
kerkgangers
kunnen
begeven.
De "dominee" belt aan. Wanneer zij staan te wachten, zegt Petertje tegen Johannes: "Je hebt
mijn pistool nog!" Zenuwachtig pakt Johannes het wapen en wil dit snel aan Petertje
overhandigen. Door de zenuwen laat hij echter het wapen op de grond vallen. Net op tijd kan
hij het oprapen en aan Petertje overhandigen, want dan wordt de deur geopend en verschijnt
de directeur in de deuropening. De spanning bij de overige KP'ers die in de buurt staan is om
te snijden. Zal het dit keer lukken?
Wanneer de deur is geopend zegt Johannes: "Mijn naam is Rademakers en dit is mijn vrouw.
Ik ben predikant in Rotterdam. Ik zou graag even met u willen spreken over de geestelijke
nood
van
enkele
van
mijn
hier
gehuisveste
kerkleden."
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"Goed komt u maar verder", zegt de directeur en opent de deur nog verder om de dominee en
zijn vrouw binnen te laten.
Van enige afstand ziet Bob dat het echtpaar wordt binnengelaten; hij wacht een ogenblik, licht
(als signaal) even zijn hoed op en ziet dan twee van zijn mannen, Geert Schoonman en Piet
Alberts, op de woning afgaan, zonder problemen de deur openen en naar binnen verdwijnen.
Petertje heeft haar werk goed gedaan. Direct nadat de deur achter het "domineesechtpaar" is
gesloten, duwt Ter Horst, directeur Bakker een pistool onder de neus. Petertje zet intussen de
deur
op
een
kier
voor
de
KP'ers.
In de woning zijn behalve de directeur ook zijn vrouw, de zoon en een oude tante aanwezig.
Ze
worden
naar
een
kamer
gebracht
en
daar
opgesloten.
Dan zegt Johannes tegen de directeur: "Ik wil de sleutels van de cellenblokken en een beetje
snel graag!" De directeur wil echter niet meewerken. Hij zegt: "Ik heb vandaag een vrije dag
en daarom beschik ik niet over de sleutels. Ik kan u jammer genoeg niet helpen, het spijt me
voor u!" Hij vervolgt: "Maar waar bent u in hemelsnaam mee bezig! Wanneer ik de sleutels zou
hebben en u deze zou geven krijg ik grote problemen. Stop toch met die onzin!"
Johannes speelt wat met zijn pistool, kijkt de directeur aan en zegt: "De sleutels en gauw een
beetje!" Dan begint ook de vrouw van de directeur zich met de zaak te bemoeien. Ze zegt:
"Schande is het wat hier gebeurt. Jullie komen zo binnenvallen. Ik ben aan het koken en nu
dit!" Piet Alberts, zegt dan tegen haar: "Dat met dat eten, dat kan wel wat later worden dan
gepland, want ik heb het gas uitgedraaid. De aardappels kunnen dus niet aanbranden".
Wanneer de directeur nog niet overstag gaat begint Geert Schoonman ongeduldig te worden.
Hij kijkt de directeur indringend aan en zegt tegen hem: "Direct de sleutels! En zo niet, dan
kunt u nu beter van uw vrouw afscheid nemen. Ons geduld is op!" Geert richt zijn pistool
vervolgens
op
de
directeur.
Door het dreigement van deze grote gestalte en de manier van spreken, krijgt de directeur
eindelijk in de gaten dat dit geen spelletje is en hij beter kan meewerken. Dan loopt hij op een
muurkast af, pakt daar een sleutelbos uit en gooit die op de grond.
Hij zegt daarbij: "Hier heb je ze. Ik heb er niets mee te maken. Het is jullie eigen
verantwoordelijkheid!" Vanuit de kamer waar de directeursfamilie eerst zat ingesloten, worden
ze
nu
overgebracht
naar
de
ontvangstcel
en
daar
ingesloten.
Onderweg daar naar toe geeft de tante van de directeursfamilie aan de verzetsjongens te
kennen, dat zij het een goede zaak vindt wat ze aan het doen zijn.
Inmiddels zijn met korte tussenpozen ook Joop Abbink, Piet Niewold, Dirk van Harten en Koos
Michel het huis binnen gekomen. De laatste posteert zich als wachtpost in de hal.
De anderen kunnen zich met de sleutels gemakkelijk toegang verschaffen tot de cellen, want
Joop van Veldhoven heeft voor een goede plattegrond gezorgd. Daarop is ook precies
aangegeven waar de telefoons zitten, zodat die uitgeschakeld kunnen worden. De bewakers
die zo verrast zijn dat zij eenvoudig overmeesterd kunnen worden, worden vervolgens ook in
een
cel
opgesloten.
De eerste zorg van de groep is vanzelfsprekend Eef Zwarts; twee van de KP'ers begeven zich
snel naar de cellenrij op de bovenste ring, waar Zwarts nog steeds geboeid en geketend, in cel
42 zit. De dienstdoende bewaker is behulpzamer dan zijn directeur. Spontaan gooit hij de
jongens een bos sleutels toe, waarna de zwaar toegetakelde Zwart kan worden bevrijd en ook
de deuren van de cellen van meer dan honderd andere gevangenen kunnen worden geopend.
Groot is hun verbazing en ongeloof. Velen verkeren in de waan dat het de SD is, die ze komt
ophalen. De knokploeg maakt de gevangenen duidelijk dat zij vrij zijn en weg kunnen. Maar
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lang niet iedereen durft van de gelegenheid gebruik te maken, ook al omdat voor sommigen
de straf er bijna op zit. Een aantal heeft deze beslissing, zo is later gebleken, met de dood
moeten bekopen. Zij verdwenen naar concentratiekampen in Duitsland en keerden niet terug.
Uiteindelijk verkiezen vierenvijftig mannen en vrouwen de vrijheid. Ze zullen in kleine groepjes
via de hoofdingang aan het Walburgplein de gevangenis verlaten, voorzien van een bonkaart
en tien gulden om een treinreis te kunnen betalen. Zij die bekend zijn met de plaatselijke
situatie zullen de niet Arnhemmers de weg naar het station moeten wijzen.
Zonder dat buiten iemand ook maar iets in de gaten heeft, kunnen de bevrijde gevangenen en
de KP'ers het gebouw verlaten en de treinen richting Utrecht en Nijmegen nemen. Pas als die
vertrokken
zijn
wordt
de
zondagsrust
in
Arnhem
verstoord.
Piet is over deze bevrijdingsactie opeens opvallend kort van stof: "Wij hadden dan ongeveer
tachtig
mensen
bevrijd".

Hier zien we dominee Rademakers, oftewel Johannes ter Horst doodgemoedereerd op z'n fiets
stappen na de bijzondere overval op het Huis van Bewaring te Arnhem. Nooit in het verzet
werden zovelen tegelijk bevrijd.
Samen met Theo Dobbe, Johannes Post, Izaäk van der Horst en Hilbert van Dijk en Leender
Valstar
(Bertus)
vormde
Scheepstra
de
landelijke
top
van
de
KP.
Hij overleefde als enige de oorlog en kreeg de hoogste onderscheiding: de Militaire
Willemsorde. Hij weigerde die eerst, maar toen hem werd verzekerd, dat in hem al zijn
kameraden
werden
geëerd,
aanvaardde
hij
de
onderscheiding.
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In de brief schrijft Bob over zesenvijftig bevrijde gevangenen. Anderen noemen vijfenvijftig.
De meest recente van vierenvijftig heb ik overgenomen. Hoe het ook zij: het was een door God
zeer gezegende overval.
Er is alarm geslagen en de SD gaat op jacht naar de "terroristen" en de ontsnapten, die echter
allang zijn gevlogen. Door de politie wordt een alarmeringsbericht verzonden, dat te 17.20 uur
ook bij de wachtcommandant van politie te Enschede binnenkomt, en als volgt luidt:
"Op 11-6-44 te ongeveer 12.40 uur, heeft een overval plaats gehad op het huis van bewaring
te
Arnhem,
waarbij
een
aantal
arrestanten
van
de
SD
zijn
bevrijd.
Signalement
daders:
1e Een jongeman, ong. 1,68 m. droeg bril, lichte regenjas, beschaafde spraak.
2e Een jonge vrouw, lang ong. 1,60 m., donker haar en droeg een klein hoedje.
Verder waren er nog zeven of acht personen bij betrokken waarvan geen signalement is.
In opdracht van de SD moeten posten worden uitgezet op wegen en rivierovergangen. Scherpe
controle op persoonsbewijzen, vooral auto's moeten worden gecontroleerd. Van personen die
zonder persoonsbewijs worden aangetroffen, moet nauwkeurig de identiteit worden
vastgesteld.
Dit bericht werd opgenomen door opperwachtmeester Achterbosch, die tevens de Kapt,
Korpschef
(Berends)
en
opperluitenant
Bruining
in
kennis
heeft
gesteld."
Opvallend in het signalement is de vermelding van de lichte regenjas van Johannes. Zou hij
in de gevangenis zijn regenjas gewisseld hebben? Op de foto met de fiets draagt hij duidelijk
een
donkere.
Op het moment dat dit bericht binnen komt, zijn waarschijnlijk de meeste van de bevrijde
personen al weer thuis, althans op een veilige plek ondergedoken. De SD zal zeker naar de
woonadressen gaan om de arrestanten te zoeken.
Johannes en zijn mannen naar huis
Het zal zo tegen 14.00 uur, van die dag geweest zijn dat het groepje verzetsmensen, dat weer
in de richting van Twente moet, vertrekken. Ze verwachten controles op de hoofdwegen en het
plan daarom niet richting Twente, maar per fiets richting Apeldoorn te gaan. Ze ontmoeten
elkaar op de fiets op de afgesproken plaats, op de hoek van de Schelmseweg.
Piet,
treedt
dan
weer
meer
in
detail:
"Op de terugweg moesten we op elkaar wachten. Net buiten Arnhem op Johannes, want die
moest zijn scheerapparaat nog ophalen. Wij waren wel een beetje kwaad, maar enfin, dat
kenden wij van hem wel. Wij waren allen op de fiets en zo gingen wij dan fietsend naar
Apeldoorn.
Daar
zouden
wij
in
de
trein
stappen
naar
Enschede".
In de richting van Apeldoorn fietst het groepje door de bossen. De afstand Arnhem- Apeldoorn
is ongeveer twintig kilometer. De fietstocht zal wat langer dan normaal geduurd hebben.
Piet: "Onderweg was nog controle door de moffen. Wij hebben dan nog een poosje in een zijweg
gewacht tot ze weg waren. In Apeldoorn zijn we naar Joop (Abbink) zijn huis gegaan, dat was
de adjudant van Bob. Daar wat gegeten en toen naar de trein, eerst gekeken of het station vrij
was en dat was het….". Tot zover Piet.
Bij de ouders van Joop Abbink wordt even gepauzeerd. Daar maakt Piet Alberts dankbaar
gebruik van de gelegenheid om op een in de woonkamer staand harmonium te spelen.
Degenen die mee kunnen zingen, zingen een aantal psalmen uit volle borst mee.
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Via een bevriende politieman aldaar hoort de groep, dat er van de overval in Arnhem, in
Apeldoorn nog niets bekend is en dat op het station in Apeldoorn ook niet bijzonders aan de
hand
is.
Dit
is
voor
de
groep
verzetsmensen
een
hele
opluchting.
In het begin van de avond, het zal zo tegen zevenen geweest zijn, vertrekt de groep onder wie
Johannes ter Horst, Geert Schoonman, Piet Alberts, Koos Michel en Dirk van Harten per trein,
van
Apeldoorn
naar
Enschede.
Piet: "Op het station liepen wij niet bij elkaar, dat wij niet de aandacht zouden trekken. Wij
gingen wel bij elkaar in de coupé zitten. Onderweg zat Geert een beetje met zijn pistool te
spelen en liet het een oud mannetje, dat tegenover hem zat, zien. Als hij tenminste een andere
kant
uitkeek.
Johannes kreeg slaap, omdat hij een flesje chloroform bij zich had en dat was losgeraakt."
DE BEVRIJDING VAN 54 GEVANGENEN UIT HET HUIS VAN BEWARING TE ARNHEM
(verhaal 2)
Zoals ik aan het begin van het eerste verhaal heb uiteengezet, is dit een tweede verhal over
dezelfde overval als hierboven. De bevrijding van de vierenvijftig gevangenen uit het Huis van
Bewaring te Arnhem is de grootste uit de geschiedenis van het verzet. Boeiend genoeg om een
andere kant te belichten.
Het Huis van Bewaring aan de Walburgstraat in Arnhem
Na de geslaagde overval op de Koepelgevangenis door een Knokploeg van het verzet op 11 mei
1944 leek het onwaarschijnlijk dat er nog een keer verzetsmensen konden worden bevrijd uit
de handen van de Duitsers. Toch werd het enkele weken later noodzakelijk om opnieuw een
overval te beramen; ditmaal op het Huis van Bewaring aan de Walburgstraat.
In het Huis van Bewaring, dat stond op de plaats waar anno 2007 het Paleis van Justitie is te
vinden, werden gearresteerde verdachten opgesloten in afwachting van hun proces. Ook
tijdens de oorlogsjaren bleef het gebouw als zodanig in gebruik. Met de komst van de
Sicherheitsdienst (SD) naar Arnhem in 1941 werden er niet alleen vermeende misdadigers
opgesloten,
maar
ook
leden
van
het
verzet.
De Sicherheitsdienst en de daaraan verbonden Sicherheitspolizei (SIPO) hielden zich vooral
bezig met het opsporen, arresteren en hardhandig ondervragen van (joodse) onderduikers en
het oprollen van verschillende verzetsgroepen. Daarbij werden soms ook informanten
gebruikt. Als een verzetsman eenmaal in handen van medewerkers van de SD viel schuwden
zij weinig middelen en methoden om hun slachtoffer aan het praten te krijgen.
De arrestatie van Eef Zwarts van 't Hemeldal te Oosterbeek
De SIPO was daarom kort na de bevrijding van dominee Frits Slomp en Henk Kruithof uit de
Koepelgevangenis een onderzoek begonnen naar de identiteit van de overvallers. Beide
mannen waren naar de villa 't Hemeldal in Oosterbeek gebracht. Dit rusthuis werd gebruikt
als hoofdkwartier van de Gelderse afdeling van de Landelijke Knokploeg (LKP), dat na de
overval op de gevangenis uit veiligheidsoverwegingen was verplaatst. Enkele documenten die
waren
gebruikt
voor
de
bevrijdingsactie
lagen
er
echter
nog
wel.
Binnen twee weken wisten medewerkers van de SD waar ze moesten zoeken. Een
gearresteerde onderduiker sloeg tijdens een van zijn verhoren door en noemde de naam van
Eef Zwarts, de eigenaar van rusthuis 't Hemeldal. Zwarts had de man aan een persoonsbewijs
en bonkaarten geholpen. Hij werd dan ook gearresteerd. De auto die was gebruikt om Slomp
en Kruithof naar Oosterbeek te brengen, werd door de Duitsers gevonden, net als
instrumenten
om
valse
persoonsbewijzen
te
maken.
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Evert Boven, de leider van de Gelderse afdeling van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan
Onderduikers (LO), die de schuilnaam Nico gebruikte, stelde LKP-leider Liepke "Bob"
Scheepstra op de hoogte van de arrestatie van zijn oom Eef Zwarts. Het was van het grootste
belang dat Zwarts zo snel mogelijk werd bevrijd, want hij wist vrijwel alles over de
Koepelkraak, de organisatie van de LO en van de LKP. Scheepstra waarschuwde direct
gevangenisonderwijzer Joop van Veldhoven, die niet alleen in de Koepelgevangenis werkzaam
was, maar ook in het Huis van Bewaring. Van Veldhoven was een bekende informant van het
verzet; hij verklaarde zich direct bereid om met Eef Zwarts te praten als hij werd overgebracht
naar
het
Huis
van
Bewaring
aan
de
Walburgstraat.
Scheepstra formeerde intussen een nieuwe overvalgroep, bestaande uit LKP-leden uit Twente
en de Betuwe. De groep uit de Betuwe stond onder leiding van Johannes van Zanten en zou
de LKP groep uit Utrecht vervangen die aan de overval op de Koepelgevangenis had
deelgenomen. In Oosterbeek en Wolfheze werd het plan voorbereid en bij Hendrika SpieksmaSchuiling aan het Eusebiusplein, alias 'tante Spiek', uitgewerkt. Het was de bedoeling om
naast Eef Zwarts ook andere verzetsmensen te bevrijden, waaronder Marinus Ackerstaff uit
Dieren, die een drukkerij beheerde waar illegale kranten werden vervaardigd.
De eerste mislukte poging tot bevrijding op Tweede Pinksterdag 30 mei 1944
Op de avond van 30 mei 1944, Tweede Pinksterdag, werd de bevrijdingsactie uitgevoerd. Er
zouden dan relatief weinig bewakers aanwezig zijn. De Betuwse groep van Johannes van
Zanten, onder leiding van Joop Abbink en Bob Scheepstra, probeerde over de vier meter hoge
buitenmuur aan de oostzijde van het Huis van Bewaring binnen te komen, terwijl de drie
Twentse Knokploegleden Johannes ter Horst, Harrie Saathof en Geert Schoonman een poging
waagden via een hek bij de Grote Markt. Een oplettende bewaker gooide bij deze poging roet
in het eten toen Scheepstra een tweede ladder aan de binnenzijde van de gevangenismuur
wilde laten zakken. Twee schoten misten rakelings het doel, maar betekenden wel het einde
van
de
actie.
Hoewel alle overvallers wisten te ontkomen hadden de drie Twentse Knokploegleden pech.
Hun auto werd bij het SS-kamp Avegoor door een Duitse patrouille tot stoppen gemaand.
Chauffeur Schoonman remde af, maar gaf vol gas toen ze de patrouille vrijwel genaderd waren.
Om verdere patrouilles te ontlopen overnachtten ze op het landgoed 'Beele' bij Voorst.
De volgende ochtend sloeg het noodlot toe. Het landgoed bleek gevorderd te zijn door de
Duitsers, zo vertelde een boer hen. Het drietal besloot weg te rijden, maar werd al snel staande
gehouden door een Duitse officier met een hond. Een korte schermutseling had tot gevolg dat
zowel de Duitser als Saathof een beenwond opliep. Omdat de Duitse officier hen van dichtbij
had gezien, schoot Schoonman hem nog een keer, dit maal in zijn hartstreek. Het drietal wist
te ontkomen en Saathof bij een dokter af te leveren.
De tweede mislukte poging in de nacht van 4 op 5 juni 1944
Een tweede poging werd beraamd voor de nacht van 4 op 5 juni. Ditmaal hadden Scheepstra
en Ter Horst met een bevriende politieagent gesproken, die hen het adres gaf van een bewaker
die wel wilde meewerken. Het plan was om opnieuw het hek bij de Grote Markt over te
klimmen, op het platte dak naast het Gerechtshof te gaan liggen, en dan op de binnenplaats
de bewuste bewaker te treffen. De uitvoering werd opnieuw een grote teleurstelling. Op de
binnenplaats hoorden ze dat de bewaking was verscherpt; er zat niets anders op dan ook de
tweede poging op te geven.
De derde mislukte poging op 7 juni 1944
Joop van Veldhoven, de gevangenisonderwijzer en bewaker die eerder informatie had
doorgegeven, kwam met een derde plan voor een derde poging. Het huis van de directeur stond
naast het Huis van Bewaring en vandaar uit kon men via een gang de gevangenis bereiken.
Een van de verzetsmensen zou aanbellen en de directeur dwingen om de sleutels van de
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gevangenis te geven. Dit plan mislukte echter ook toen de als predikant vermomde Johannes
ter Horst bij de directeurswoning aanbelde en van diens zoon vernam dat hij niet thuis was.
De vierde geslaagde poging op zondagmiddag 11 juni 1944
Evert "Nico" Boven, de neef van Eef Zwarts, kwam met een nieuwe suggestie. Waarom zouden
ze het niet overdag proberen? Op zondagmiddag 11 juni? Dan zou de directeur ongetwijfeld
wel
thuis
zijn.
Klaas Hoogeboom, een van de naaste medewerkers van Scheepstra, herinnerde zich later van
de
voorbereiding:
"Het is juist dat in Oosterbeek en Wolfheze voorbereidingen zijn getroffen voor de overvallen,
maar op het contactadres in Arnhem werden de plannen uitgewerkt bij Tante Spiek. We
hebben daar ook een vluchtroute geregeld als het mis zou gaan. En samen met mijn verloofde
en de vrouw van Scheepstra hebben we op het duikadres in Arnhem boven boekhandel Rupp
in de Koningstraat de honderd enveloppen met f 10,- en een bonkaart klaar gemaakt."
De honderd enveloppen zouden worden uitgereikt aan de bevrijde gevangenen. Hiermee
zouden zij ieder voor zich of in kleine groepjes buiten de stad begeven.
Er namen negen personen deel aan de vierde poging: Johannes ter Horst, verkleed als
dominee, Petertje van de Hengel als zijn vrouw en zeven KP-leden in burgerkleding. Dit waren
Joop Abbink uit Apeldoorn, Piet Alberts uit Enschede, Dick van Harten uit Wierden, Koos
Michel uit Zwolle, Piet Niewold uit Apeldoorn en Geert Schoonman uit Zaandam. Bob
Scheepstra bleef in de buurt om de situatie in de gaten te houden en maakte enkele foto's.
De vierde poging had eindelijk succes; de directeur opende de deur en liet 'dominee
Rademakers en zijn vrouw' binnen. Ter Horst trok een revolver terwijl de zeven andere
verzetslieden ook binnenkwamen en de directeur dwongen om de sleutels van het Huis van
Bewaring af te geven.
Het verslag van Joop Abbink uit Apeldoorn
Joop

Abbink

was

een

van

hen:

"Wij zijn allemaal het huis van de directeur binnengegaan. Koos en Dick van Harten hadden
de opdracht om onmiddellijk door het huis te gaan naar boven en te controleren. (...) We
droegen gewone kleding. Ik had ook een regenjas; die werd veel gedragen. (..) Ik ben toen in
die portiersloge, dat was eigenlijk een kantoor en daar waren alle papieren, wat rond gaan
snuffelen. Ik heb daar een lijst gezien van mensen die wasgoed brachten; maar geen papieren
van
waarde
en
toen
ben
ik
snel
naar
binnen
gegaan.
Het was de bedoeling dat ik samen met Petertje van den Hengel naar de vrouwenafdeling zou
gaan; dat was boven. Ik dacht dat ik toen al een stel sleutels had. Die andere jongens liepen
toen al op de omgang en ik zag ook de bewakers staan. Het gevangenispersoneel heeft zich
eigenlijk onmiddellijk overgegeven. Ze moesten de sleutels naar beneden gooien en daar heb
ik ook een bos van opgepakt; het waren er vijf maar ik heb er twee aan Piet gegeven.
En toen ging het dagverblijf open (daar waren geen bedden) en stonden er allemaal dames in
négligé, en toen schrok ik verschrikkelijk want dat was in die tijd iets heel bijzonders; daar
hoorde je als heer niet naar te kijken. Er was een hele groep daarbinnen. Petertje heeft toen
verteld dat ze bevrijd waren, dat ze zich aan moesten kleden en naar beneden moesten gaan.
Ze waren totaal overstuur en zonder uitzondering stortten ze zich de trap af en er is er niet
één
achtergebleven.
In tegenstelling tot de mannen, want toen wij weer beneden kwamen, hingen een heleboel van
die knapen over de railing en stonden de zaak aan te kijken; de cellen waren opengegooid en
ze kregen de kans om weg te gaan. En dan kwamen ze naar je toe van: "hebben jullie mijn
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persoonsbewijs?"
Er was ook een cel waar ontzettend op de deur werd gebonkt en die schreeuwden dat ze ook
politieke gevangenen waren. Maar dat was niet aangegeven. Van Veldhoven (...) wist in welke
cellen politieke gevangenen zaten."
De ontsnapping van 54 gevangenen
De bevrijde gevangenen werden naar de woning van de directeur gebracht, waar ze van
Scheepstra een envelop met daarin een bonnenkaart en f 10,- kregen. In groepjes van twee of
drie gingen ze naar buiten en mengden zich onder de kerkgangers die uit de St. Eusebiuskerk
kwamen.
Ook
de
overvallers
maakten
zich
succesvol
uit
de
voeten.
In totaal ontsnapten zesenvijftig politieke gevangenen (veelal verzetsmensen), van wie er acht
vrij snel weer achter tralies werden gezet. De overigen bleken vrijwel allemaal spoorloos voor
de
SD.
Johan Sutterland was een van hen. Hij herinnerde zich na de oorlog "Ik heb voorzichtig over
de railing gekeken. De directeur stond met de handen omhoog en toen dachten we: we zullen
het maar gokken. Het was bijzonder spannend; ik voel nog de spanning dat ik in dat portaaltje
stond."
Verslag van de bevrijde Willem Dijckmeester
De 21-jarige theologiestudent Willem Dijckmeester en zijn vader, die burgemeester was
geweest,
zaten
allebei
vast
in
het
Huis
van
Bewaring:
"Toen ik van de Utrechtseweg naar het Huis van Bewaring werd gebracht, heb ik gevraagd of
ik in dezelfde cel als mijn vader kon, en toen kwam ik in de ziekencel (bij gebrek aan ruimte).
Daar zaten dertien man. Heel verschillend van samenstelling. Er was een beroeps cavalerieofficier (ritmeester Bos), een bakker, nog een andere burgemeester [en], een missionaris (die
was
al
vrijgelaten
op
het
moment
van
de
overval).
We hebben daar een hele bijzondere samenleving gehad. Er was een soort van discipline. In
de loop van de ochtend werd een uur lang gezwegen. Iedere avond was er een religieuze
dagsluiting. Ik was toen halverwege mijn theologische studie, dus dat moest ik dan maar
doen. Ik heb drie zondagen de kerkdienst geleid (ik heb daar van 10 mei tot 11 juni gezeten),
gezweet voor dat gezelschap van dertien mensen; ik heb die preken nog. Ook die
zondagochtend
ben
ik
nog
voorgegaan
in
de
cel.
We hadden inmiddels f 10,-, een bonkaart en een sigaar gekregen. Toen liep ik met mijn vader
over het Eusebiusplein en hij is toen naar tantes van mij (zijn nichten) in de Parkstraat gegaan
en daar ondergedoken. En ik ben naar mijn zuster gegaan in de Huygenslaan en toen ben ik
even verder aan die laan liefderijk opgenomen bij de familie Josselin de Jong. Ik kreeg een
vals
persoonsbewijs
en
ging verder
als
Wouter
Dooier
door
het
leven.
Na een aantal weken ben ik naar Het Gooi gefietst en ondergedoken en in een ondergrondse
groepering terecht gekomen. Bob Scheepstra heeft de overval geleid. Hij heeft de Militaire
Willemsorde, en bij de inhuldiging van Juliana op het bordes was hij een van de topfiguren
die het vaandel mocht dragen."
De overval op het Arnhemse Huis van Bewaring is nog altijd de grootst geslaagde
bevrijdingsactie van gevangenen uit een gevangenis in de Nederlandse geschiedenis. Met dank
aan Peter Dijkerman en Cor Janse.
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Operatie Marketgarden

Geallieerde parachutisten landen in Nederland
tijdens de Operatie Market Garden

Operatie Market Garden was een geallieerd offensief, in september 1944, aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog. Het is de grootste operatie op Nederlands grondgebied tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Het was voor de geallieerden en Nederland grotendeels een mislukking
doordat de laatste brug (die bij Arnhem) niet kon worden ingenomen en het westen van
Nederland mede hierdoor niet bevrijd kon worden. Hierop kreeg het westen van Nederland te
maken met de Hongerwinter.
Onderdelen en doelen
Market Garden bestond uit een grootschalige luchtlandingsoperatie (Market) en een
grondoffensief vanuit België (Garden). Britse, Poolse en Amerikaanse luchtlandingstroepen
zouden belangrijke bruggen over Nederlandse rivieren innemen, waarna grondtroepen via
deze bruggen snel zouden kunnen doorstoten naar het IJsselmeer. Daarmee zouden de Duitse
troepen in het westen van Nederland in de tang zijn genomen en was er tevens de mogelijkheid
om naar het oosten door te stoten, waar het Ruhrgebied lag, het industriële hart van
Duitsland. Bovendien werd op deze manier de gevreesde Westwall tussen Frankrijk en
Duitsland omzeild. Minder bekend is de betekenis die Operatie Market Garden had voor het
omsingelen van Antwerpen en het gebied waar de Slag om de Schelde zou worden
uitgevochten.
Resultaat
Over het algemeen wordt de uitkomst van Market Garden als een mislukking gezien.
Eisenhower noemde de operatie echter gedeeltelijk geslaagd, omdat het minder bekende doel,
het beveiligen van de sector Antwerpen, wel was bereikt. Het afsnijden van de Duitse troepen
in het westen van Nederland en het doorstoten naar het Ruhrgebied konden geen doorgang
vinden, omdat de laatste en meest cruciale doelstelling van de operatie, de brug bij Arnhem,
niet op tijd bereikt kon worden.
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In het algemeen wordt verondersteld dat door het mislukken van de Slag om Arnhem de oorlog
met een half jaar werd verlengd, terwijl het noordelijk en vooral het westelijk deel van
Nederland een lange hongerwinter doormaakte. Die mening deelt overigens niet iedereen. Zo
verklaarde de directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) in 1994 dat
het vermoedelijk niets zou hebben uitgemaakt, omdat de Duitse bezetting in het westen van
Nederland behoorlijk sterk was. Verder heeft Eisenhower in zijn boek "Kruistocht door
Europa" kenbaar gemaakt dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, na een
volledig succes van Market Garden er geen offensief richting het Ruhrgebied zou hebben
plaatsgevonden voordat de bevoorradingsproblemen na de ingebruikname van de Antwerpse
haven zouden zijn opgelost.
Plan voor Market Garden

De bruggen over Rijn, Maas en Waal
De Britse bevelhebber veldmaarschalk Bernard Montgomery pleitte tijdens de geallieerde
opmars vanuit Normandië voor een bruggenhoofd in de Duitse linies. Na enige twijfel ging
opperbevelhebber Eisenhower akkoord met dit gewaagde plan.
Het plan van Montgomery bestond uit twee delen, Operatie Market en Operatie Garden, en
hield in dat Britse en Amerikaanse luchtlandingsdivisies belangrijke bruggen over, onder
andere, de Rijn, de Maas en de Waal moesten veroveren, waarna grondtroepen uit België via
deze bruggen konden oprukken richting het IJsselmeer. Hierdoor konden de Duitsers in
Nederland in een tangbeweging worden gepakt en was het mogelijk om op te rukken naar het
Ruhrgebied, waar het hart van de Duitse oorlogsindustrie was.
Het plan was zeer ambitieus en snelheid was van belang. Het Britse 30e Legerkorps, onder
leiding van luitenant-generaal Brian Horrocks, moest vanuit België oprukken en binnen drie
dagen in Arnhem zijn. Hiervoor moesten binnen deze drie dagen alle tussengelegen bruggen
veroverd zijn. De Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie (Screaming Eagles), onder leiding
van generaal-majoor Maxwell D. Taylor, moest alle bruggen tussen Eindhoven en Veghel
veiligstellen. De andere Amerikaanse luchtlandingsdivisie, de 82e Luchtlandingsdivisie (AllAmerican), onder leiding van brigade-generaal James Gavin, kreeg de opdracht om alle
bruggen tussen Grave en Nijmegen te veroveren. De Britse 1e Luchtlandingsdivisie, onder
leiding van generaal-majoor Roy Urquhart, moest de bruggen over de Rijn bij Arnhem
innemen. De Poolse 1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade, onder leiding van generaalmajoor Stanisław Sosabowski, ondersteunden de Britten bij Oosterbeek, ter verdediging van
de Rijn.

395

De operatie zou worden voorafgegaan door een bombardement om het
luchtdoelgeschut en de vliegvelden in het zuiden van Nederland uit te schakelen.

Duitse

Operatie Market omvatte het luchtlandingsplan en Operatie Garden het grondoffensief, samen
werd dit Operatie Market Garden.
Verdeeldheid
Begin september naderde de Britse 21e legergroep, onder leiding van veldmaarschalk Bernard
Montgomery, de Belgisch-Nederlandse grens, terwijl generaal Omar Bradley met zijn
Amerikaanse 12e Legergroep ten zuiden van de Ardennen niet ver meer van de Duitse grens
was verwijderd. De opmars begon echter zijn vaart kwijt te raken doordat alle munitie,
brandstof en andere legervoorraden nog altijd vanuit Normandië moest worden aangevoerd.
Bovendien nam de Duitse tegenstand stevig toe nu de geallieerden de Duitse grens naderden.
Montgomery wilde via het Ruhrgebied in één keer doorstoten naar Berlijn. Patton wilde
daarentegen een snelle doorbraak forceren in het Saarland. Beide bevelhebbers waren het
erover eens dat de vluchtende Duitsers niet de tijd mochten krijgen om te herstellen.
Opperbevelhebber Dwight D. Eisenhower was echter een andere mening toegedaan. Hij vond
één doorstoot te riskant en wilde over een breed front oprukken. Eisenhower was van mening
dat het ondanks de logistieke problemen mogelijk moest zijn om Patton van voldoende
materieel te voorzien, zonder daarbij te korten op de voorraden van Montgomery.
Op 2 september, tijdens een bespreking met Bradley, Patton en Hodges, verklaarde
Eisenhower dat hij zowel in het noorden (Montgomery) als in het zuiden (Patton), wilde
oprukken. Eisenhower ging ervan uit dat de Duitsers hun troepen concentreerden rondom
het Ruhrgebied en Saarland. Hierop moesten dan ook de geallieerde legers op worden
aangepast. Zo kreeg Patton als versterking de beschikking over een extra legerkorps. Het
zwaartepunt van de geallieerden bleef echter, zoals op 23 augustus afgesproken, voorlopig
nog in het noorden liggen.
Rekening houdend met de penibele voorraadsituatie, verwachtte Eisenhower op korte termijn
het punt waarop de geallieerde aanvallen noodgedwongen zouden stagneren en het initiatief
uit hand werd gegeven. Voor dit punt bereikt was, wilde hij echter over een zo breed mogelijk
front posities innemen die een succesvolle eindstrijd garandeerden. Dit hield in dat hij een
doorbraak wilde forceren in de Westwall en een aantal bruggenhoofden over de Rijn wilde
vormen. Daarnaast hoopte hij op de verovering van zowel het Ruhrgebied, als het Saarland.
Naast het bevoorradingsprobleem was er een communicatieprobleem tussen de geallieerde
commandanten. Door de snelle opmars waren de hoofdkwartieren over heel het veroverde
gebied verspreid. Eisenhower zat zelfs nog in Granville aan de Normandische kust.
Montgomery, wiens bevel over alle geallieerde grondtroepen eerder was afgenomen, was er
heilig van overtuigd dat zijn plan, een doorstoot naar het Ruhrgebied, de oorlog nog voor
Kerstmis kon beëindigen. Hij had zijn plan voorgelegd bij Eisenhower, maar kreeg te horen
dat er over een breed front zou worden aangevallen. De Brit eiste daarop een persoonlijk
gesprek met de Amerikaanse opperbevelhebber, dat plaatsvond op 10 september 1944. Één
dag voor deze conferentie, kreeg hij vanuit Londen het bericht dat de eerste V2 raketten
Engeland hadden getroffen en dat men voornemens was om de hoofdstad in zijn geheel te
evacueren. Dit was een belangrijke factor in het uiteindelijke plan van Montgomery. Hij wilde
een doorbraak forceren over de Waal en Rijn, waarna West-Nederland, waar de
lanceerplaatsen van de V2’s zich bevonden, zou worden afgesneden.
Eisenhower kwam in de middag aan op het vliegveld in Evere bij Brussel, waar het onderhoud
met Montgomery plaats zou vinden. Al snel uitte de Britse veldmaarschalk hevige kritiek op
Eisenhower, omdat de Amerikaan over een breed front wilde oprukken. Nadat Eisenhower de
Brit tot bedaren had gebracht, opperde deze direct dat hij Berlijn binnen een paar maanden
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zou bereiken, mits alle bevoorrading op zijn 21e Legergroep werd geconcentreerd. Eisenhower
was echter de mening toegedaan dat Montgomery in dat geval te veel divisies zou moeten
achterlaten om de flanken te beschermen, waardoor de opmars ergens diep in vijandelijk
gebied tot stilstand werd gebracht. Dit zou er voor kunnen zorgen dat zijn legergroep werd
ingesloten en in het slechtste geval vernietigd. Daarnaast wilde de Amerikaanse
opperbevelhebber eerst de waterwegen naar de haven van Antwerpen vrij maken. Hiermee
zouden de aanvoerproblemen grotendeels worden opgelost.
Montgomery liet het daar niet bij zitten en vertelde Eisenhower dat de Britten na diverse V2aanvallen nu overwogen om Londen te evacueren. Ten slotte kwam Montgomery met zijn plan
dat hij van tevoren zorgvuldig had uitgewerkt.
De Britse bevelhebber wilde bij Arnhem een bruggenhoofd over de Rijn vestigen na in een
eerder stadium er al een over de Maas te hebben geslagen. Daardoor zouden de Duitse troepen
in West-Nederland, waar de V2’s zich bevonden, worden ingesloten. Vanuit het bruggenhoofd
zouden de geallieerden om de Westwall, die eindigde bij Kleef, heen kunnen trekken en van
daaruit het Ruhrgebied kunnen innemen om de belangrijkste Duitse industrie te vernietigen.
Daarna konden de geallieerden via de Noord-Duitse laagvlakte naar Berlijn doorstoten. Dit
terrein was ideaal voor een snelle opmars met tanks. Het bruggenhoofd zou moeten worden
gevormd door het 2e Britse leger, dat zich aan de Nederlands-Belgische grens bevond. Langs
de marsroute van de Belgische grens tot aan Arnhem zouden bij iedere rivier- en
kanaalovergangen luchtlandingstroepen worden gedropt. Die zouden de bruggen moeten
veroveren en standhouden totdat het Britse leger arriveerde.
Eisenhower was diep onder de indruk van het gedurfde plan. De Amerikaan besefte echter
wel dat de uitvoering van het plan leidde tot een vertraging van het vrijmaken van de
Antwerpse haven. De bevoorradingsproblemen zouden voortduren en aangezien Montgomery
alle voorraden nodig had, zou George Patton zijn opmars in Saarland niet kunnen voortzetten.
Daar tegenover stond dat bij uitvoering van het plan het noordelijk front weer in beweging
kwam en men een bruggenhoofd over de Rijn sloeg. Dit gaf voor Eisenhower de doorslag en
hij ging akkoord met het plan van de Britse veldmaarschalk. Hij gaf Montgomery de opdracht
zijn offensief zo snel mogelijk uit te voeren. Eisenhower zei nadrukkelijk dat het beslist niet
zijn bedoeling was, dat Montgomery na het slagen van de operatie direct zou doorstoten naar
Berlijn. De Amerikaan gaf het vrijmaken van de haven naar Antwerpen prioriteit.
Toen Bradley, bevelhebber van de 12e Legergroep, waar tevens het 3e Leger van Patton onder
viel, kennis nam van het plan, maakte hij onmiddellijk bezwaar tegen het plan. Hij vertelde
tegen Eisenhower dat de aanval ervoor zorgde, dat ze met een zak in het front kwamen te
zitten. Eisenhower was het niet eens met deze bezwaren en liet weten het een verantwoorde
gok te vinden. Het plan zou, ondanks de bezwaren van diverse Amerikaanse bevelhebbers,
doorgang vinden.
Operatie Market
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Kenteken van het Eerste Geallieerde Luchtlandingsleger
Operatie Market was de codenaam van het luchtlandingsplan. In Engeland was op 2 augustus
het Eerste Geallieerde Luchtlandingsleger gevormd, onder bevel van de Amerikaanse
luitenant-generaal Lewis Brereton. Drie geallieerde luchtlandingsdivisies zouden worden
afgeworpen boven de Nederlandse steden Eindhoven, Arnhem en Nijmegen en de weg
vrijmaken voor het Britse 117e Legerkorps, dat opgesteld was nabij Leopoldsburg en via Joe's
Bridge te Lommel oprukte richting Nederland. Op de eerste dag zou dit korps Eindhoven
moeten hebben bereikt, op de tweede dag Nijmegen en op de derde dag Arnhem.
Eindhoven
De Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, bijgenaamd de Screaming Eagles, onder bevel van
generaal-majoor Maxwell D. Taylor, zou in het gebied rond Eindhoven worden gedropt. Er
waren droppingzones in Best, Son, Sint-Oedenrode en Veghel. De divisie moest de bruggen
over de rivier de Aa en Zuid-Willemsvaart bij Veghel, de brug over de Dommel bij Sint
Oedenrode en de brug over het Wilhelminakanaal bij Son innemen. Vervolgens moesten de
manschappen oprukken tot Eindhoven en daar contact zien te leggen met oprukkende
grondtroepen van het 30e Legerkorps.
Nijmegen
De Amerikaanse 82e Luchtlandingsdivisie, bijgenaamd All American, onder bevel van (toen
nog) brigadegeneraal James Gavin, kreeg het gebied rond Nijmegen toegewezen. De
droppingzones bevonden zich bij Groesbeek, Overasselt en Grave. Deze divisie had de taak
om de hoogvlakte rondom Groesbeek te bezetten en de bruggen over de Waal bij Nijmegen,
over de Maas bij Grave en ten minste één brug over het Maas-Waalkanaal in te nemen. De
inname van de Waalbrug bij Nijmegen kreeg hierbij de laagste prioriteit, waardoor deze pas
na enkele dagen van zware gevechten werd ingenomen.
Arnhem
De Britse 1e Luchtlandingsdivisie, onder bevel van generaal-majoor Roy Urquhart, zou landen
nabij Arnhem. Er waren droppingzones in Wolfheze, Oosterbeek en Ede. Deze divisie moest
de verkeersbrug in Arnhem veroveren en deze minstens achtenveertig uur bezet houden,
totdat er versterking zou komen vanuit het zuiden. Deze divisie zou steun krijgen van de
Poolse 1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade, onder bevel van generaal-majoor Stanisław
Sosabowski die later werd gedropt.
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Operatie Garden

Monument bij de John Frostbrug
Het Britse 30e Legerkorps, onder leiding van luitenant-generaal Brian Horrocks, moest uit
het bruggenhoofd over het Maas-Scheldekanaal bij Lommel oprukken over de door de
luchtlandingstroepen vrijgemaakte route. Ze moesten de route volgen over de as Eindhoven,
Sint-Oedenrode, Veghel, Uden, Grave, Nijmegen en Arnhem. Van daaruit moest het korps
doorstoten naar het IJsselmeer om de Duitse troepen in West-Nederland af te snijden. Hierna
moesten er bij Doesburg, Zutphen en Deventer bruggenhoofden over de IJssel worden
geslagen, waarna men direct kon doorstoten naar het Ruhrgebied.
De voorhoede van het Britse 30e Legerkorps werd gevormd door de pantserdivisie "Grenadier
Guards". Daarachter kwamen de 43e Wessex- en de 50e Northhumberland-infanteriedivisie.
Ten slotte volgden nog de Britse 8e pantserbrigade en de Nederlandse Prinses Irene Brigade.
Het Britse 30e Legerkorps bestond uit ruim vijftigduizend manschappen en omvatte ongeveer
tweeentwintigduizend voertuigen. Dit moest tot aan Arnhem over slechts één weg worden
verplaatst. De grondoperatie was dus zeer kwetsbaar voor tegenaanvallen. Om de
kwetsbaarheid ietwat te verminderen, werden nog twee legerkorpsen ingezet om de flanken te
beveiligen. Het Britse 8e Legerkorps dekte de rechterflank, terwijl de linkerflank werd
beschermd door het Britse 12e Legerkorps.
Duitse wanorde en herstel, begin september 1944
Dolle Dinsdag
Toen de geallieerden België binnen enkele dagen hadden veroverd, leek het een kwestie van
tijd dat ook Nederland werd bevrijd. Radio Oranje zond zelfs een proclamatie uit van Koningin
Wilhelmina:
"Leve het Vaderland! Nederland herrijst. De bevrijding is begonnen.
Landgenoten. Er hangt veel af van uw rustige, ordelijke en eendrachtige
houding in de komende dagen. Ik en mijn verantwoordelijke raadgevers hopen
spoedig weer op vaderlandse bodem te zijn ten einde de leiding van ’s lands
zaken weer op te nemen”.
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Minister-president Gerbrandy maakte bekend dat de geallieerde troepen de Nederlandse grens
waren gepasseerd. Op 4 september meldde de BBC zelfs dat Breda al was bevrijd. In heel
Nederland ontstond een vrolijke stemming. De geruchten varieerden per stad. In Rotterdam
werd verteld dat de Canadese troepen al bij de Moerdijk waren, terwijl in Amsterdam al de
ronde ging dat Rotterdam en Den Haag waren bevrijd.
De Duitse Rijkscommissaris, Arthur Seyss-Inquart, had op 1 september 1944 het bevel
gegeven dat alle Duitse burgers in Nederland naar het oosten van het land moesten worden
geëvacueerd. Zodra het nodig was, konden ze naar Duitsland ontsnappen. Zelf betrok SeyssInquart een bunker in Apeldoorn. Anton Mussert, leider van de Nationaal-Socialistische
Beweging (NSB), gaf zijn partijleden de raad om ook naar het oosten te vluchten.
In eerste instantie verliep de Duitse evacuatie vrij ordelijk en rustig, maar na de val van
Antwerpen op 4 september en een proclamatie van de koningin vanuit Engeland ontstond er
grote paniek. Grote aantallen NSB’ers verzamelden zich op de stations om naar het oosten
van het land of zelfs naar Duitsland te vluchten. Duitse soldaten deserteerden en vluchtten
eveneens naar het oosten en/of Duitsland.
De Nederlanders kregen steeds meer het gevoel dat het einde van de oorlog nabij was. In het
zuiden van het land had men dagenlang kanongebulder gehoord en iedereen was aan het
wachten op de eerste geallieerde troepen. Diverse oranje lintjes en Nederlandse vlaggen
werden uitgehangen, maar de troepen kwamen maar niet. Al snel besefte het verzet dat Breda
helemaal niet was bevrijd, zoals wel werd gemeld. Ze kwamen er zelfs achter dat de Britten
niet eens de grens waren gepasseerd. Ze begonnen zich ongerust te maken en hoopte dat de
geallieerden snel aanvielen, nu de Duitsers nog ongeordend rond renden.
Duitse orde hersteld

Walter Model en Kurt Student houden krijgsberaad tijdens de Slag om Arnhem
Op 4 september 1944 onthief Hitler veldmaarschalk Walter Model van het opperbevel in het
westen. Hij benoemde hem tot bevelhebber van Heeresgruppe B. Model was niet blij met de
nieuwe situatie, aangezien hij zichzelf geen geschikte opperbevelhebber vond. Hij had een
hekel aan alle administratieve zaken die erbij kwamen kijken: het liefste was hij tussen zijn
troepen aan het front.
Direct na zijn benoeming tot bevelhebber van Legergroep B, kreeg hij te maken met grote
problemen. Zijn legergroep was door de geallieerden in tweeën gesneden. Het 15e leger, onder
leiding van Von Zangen, bevond zich ten zuiden van de Westerschelde en probeerde via
Walcheren en Zuid-Beveland naar Brabant te ontkomen. Het 7e leger was door de
Amerikaanse troepen teruggeslagen naar Aken en Maastricht. Tussen beide legers bevond
zich een gat van ruim 120 kilometer. Mede door dit gat vluchtten Duitse soldaten naar het
noorden en oosten van Nederland. Model was bang dat het Britse 2e leger, dat aan de
Nederlandse grens stond, in dit gat dook.
Model, die faam had gemaakt aan het oostfront met geïmproviseerde verdediging, had de
zware taak om de wanordelijke terugtocht tot staan te brengen. Hij liet een dagorder uit gaan,
waarin hij een oproep deed om de terugtocht te staken. Deze dagorder bereikte slechts
weinigen.
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Luitenant-generaal Kurt Chill had de dagorder echter wél ontvangen. Hij was in de strijd
vrijwel zijn gehele 85e infanteriedivisie kwijt geraakt. Hij kreeg het bevel om de restanten ervan
te verzamelen en zich daarna terug te trekken naar Duitsland. Toen hij de wanordelijke
terugtocht zag en de dagorder van Model las, besloot hij het eerdere bevel te negeren. Nadat
hij zijn troepen had verzameld, liet hij de soldaten zich ingraven aan het Albertkanaal en
plaatste hij officieren op de brug. Deze officieren kregen de taak om de vluchtende troepen
tegen te houden. De troepen, variërend van kanonniers tot koks, werden gebruikt ter
verdediging van het Albertkanaal. De wanordelijke terugtocht in dit gebied was tot staan
gebracht en het Albertkanaal werd nu gedeeltelijk verdedigd.
Op 4 september 1944 kreeg Kurt Student het bevel van Hitler om het 1e Duitse
Parachutistenleger samen te stellen en daarmee het gat tussen Antwerpen en Maastricht te
dichten. Student kreeg de beschikking over 4000 getrainde parachutisten en moest het verder
zien te rooien met oudere mannen zonder gevechtservaring, werklozen van de luchtmacht,
matrozen en luchtdoelartilleristen. Hij kreeg tevens de beschikking over vijfentwintig tanks.
Student stuurde zijn parachutisten onmiddellijk vooruit en binnen vierentwintig uur waren
ze bij het Albertkanaal. Daar maakte hij een verkenningstocht en kwam tot de conclusie dat
Chill een klein wonder tot stand had gebracht. Student richtte zijn hoofdkwartier in bij Vught.
Het leger van Student kreeg onverwachts versterking. Von Zangen was er met zijn 15e leger
in geslaagd om met allerlei vaartuigen de Westerschelde over te steken en trok via ZuidBeveland naar Brabant. Het gat tussen de twee legers van Model begon zich langzaam te
sluiten en daarmee was een van zijn voornaamste problemen opgelost.
Verloop van de slag

Dakota C-47-vliegtuigen gereed voor vertrek op 17 september 1944

Herdenking Grave (John S. Thompsonbrug)
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Twee sergeanten kammen een beschadigde school te Oosterbeek uit op zoek naar Duitse
scherpschutters

Een gebombardeerd stuk van Nijmegen. In de verte de brug over de Waal

Gevangengenomen geallieerde parachutisten
Dag 1: Zondag, 17 september
Op de vliegvelden in Groot-Brittannië stonden de troepen klaar bij de vliegtuigen voor het
begin van Operatie Market Garden. Om 09.45 uur stegen de eerste vliegtuigen op. Ze zetten
koers naar twee verzamelpunten, Hatfield, even ten noorden van Londen, en March. De totale
luchtvloot bestond uit 1073 troepentransportvliegtuigen en 500 zweefvliegtuigen die begeleid
werden door meer dan 1500 jagers. Dit was geen overbodige luxe gezien de lage snelheid
(200 km/u) en de geringe vlieghoogte (500m). Na twee uur was het hele leger van 20.000 man,
511 voertuigen en 330 stukken geschut in de lucht. De Noordzee was kalm en er lagen
tientallen reddingsboten om eventuele drenkelingen te redden.
Landingen bij Eindhoven
De Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie had boven het door de geallieerde veroverde België
een rustige vlucht gehad. Toen ze bij de Belgisch-Nederlandse grens waren, zagen ze lange
colonnes van het Britse 30e Legerkorps klaarstaan. Al snel over de grens werden de vliegtuigen
van de 101e Luchtlandingsdivisie stevig onder vuur genomen. De langzaam en laagvliegende
vliegtuigen waren, zeker op klaarlichte dag, een eenvoudig doelwit voor het Duitse
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afweergeschut. In tegenstelling tot in Normandië, bleven de formaties ditmaal wel gesloten en
werd er dwars door het afweergeschut naar de landingsgebieden gevlogen.
Van de vierhonderdvierentwintig Dakota's werden er zestien neergeschoten en raakten er iets
meer dan honderd beschadigd. Van de zeventig zweefvliegtuigen (van het type Waco CG-4 en
het type Horsa) bereikte er drieënvijftig hun bestemming. Ondanks de verliezen, beschouwde
Maxwell Taylor, bevelhebber van de 101e Luchtlandingsdivisie, de landing als een groot
succes. Vrijwel alle troepen waren op de juiste plaats geland, hetgeen de snelheid van de
operatie ten goede kwam.
Het 501e regiment dat bij Veghel was geland, had die plaats en de bruggen over de Aa en de
Zuid-Willemsvaart binnen twee uur ingenomen. Het 502e regiment nam al vrij snel Sint
Oedenrode in en veroverde de brug over de Dommel. Eén compagnie van het 502e regiment
werd direct naar de brug over het Wilhelminakanaal bij Best gestuurd. Deze brug stond niet
op de route, maar diende als reserve brug voor het geval de brug nabij Son niet onbeschadigd
in handen van de geallieerden viel.
Het 506e regiment rukte direct van de Sonse Heide op naar de brug over het Wilhelminakanaal
bij Son. Die brug was het hoofddoel van het regiment. Vlak voordat ze het dorp bereikte, kwam
het regiment onder hevig vuur van de Duitsers te liggen. Het achtentachtig milimeter kanon
werd al vrij snel uitgeschakeld en de troepen namen het dorp in. Toen ze oprukten naar de
brug, werd deze voor hun ogen door de Duitsers opgeblazen. Geniesoldaten hadden de brug
binnen anderhalf uur deels hersteld, maar het was niet voldoende om voertuigen over te
verplaatsten. Ze konden echter wel een klein bruggenhoofd aan de andere kant van de brug
vestigen, waardoor het bouwen van een nieuwe brug minder gevaarlijk was. De reservebrug
bij Best, was eveneens opgeblazen en dus moesten de genietroepen zo snel mogelijk een
nieuwe, voor tanks berijdbare, brug bouwen.
Landingen bij Nijmegen
Waar de 101e Luchtlandingsdivisie een rustige vlucht over het bevrijde België had, moest de
82e Luchtlandingsdivisie over een groot deel van Nederland vliegen. Hierdoor was de vlucht
een stuk onrustiger. Niet ver van Vught, waar Kurt Student zijn hoofdkwartier had, stortte
een Amerikaans zweefvliegtuig neer. Een door Student uitgezonden verkenningseenheid vond
in de borstzakken van een dode officier het complete plan van Operatie Market Garden. Niet
veel later had Student het plan op zijn bureau liggen en wisten de Duitsers wat de geallieerden
allemaal van plan waren.
De landingen van de 82e Luchtlandingsdivisie verliepen eveneens vrij succesvol. Nadat de
hoofdmacht was geland, werd er nog een eenheid met twaalf uitneembare vijfenzeventig
milimeter houwitsers gedropt.
Het 504e regiment landde bij Overasselt. Één compagnie van dit regiment kwam vlak ten
zuiden van de Maas bij Grave terecht. Het doel was de brug met een lengte van
vijfhonderdtwintig meter te veroveren. Deze brug moest onbeschadigd in handen van de
geallieerden vallen, want een nieuwe brug maken was vrijwel onmogelijk. Na een kort, maar
hevig gevecht viel de brug in Amerikaanse handen. Nog diezelfde dag werd er contact gemaakt
met de troepen die ten noorden van de brug waren geland.
De geallieerden kregen van het verzet te horen dat veel Duitsers uit Nijmegen vluchtten en dat
de Waalbrug slecht werd verdedigd. Bevelhebber van de 82e Luchtlandingsdivisie, James
Gavin, besloot pas in de avond van de eerste dag een aanval te doen. Twee compagnieën
trokken de stad binnen. Één peloton kwam tot aan de brug, maar stuitte daar op zware
tegenstand van een verkenningseenheid van de 9e SS-Pantserdivisie, die door Wilhelm
Bittrich direct na de landingen naar Nijmegen was gestuurd. De brug van Nijmegen werd deze
eerste dag dus niet veroverd wat later grote gevolgen zou hebben voor de gehele operatie.
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Landingen bij Arnhem

Door bombardementen vernielde verkeersbrug. Later is de nieuwe brug "John Frostbrug"
gedoopt.
In de morgen en middag vlak voor de landingen werd de omgeving van Arnhem en de stad zelf
flink aangevallen door jachtvliegtuigen. Zij hadden het voornamelijk voorzien op het Duitse
luchtdoelgeschut. Het centrum van Arnhem liep hierbij ook aanzienlijke schade op.
In de omgeving van Heelsum en Wolfheze landden in de middag de parachutisten en
zweefvliegtuigen van de Britse eerste luchtlandingsdivisie onder generaal-majoor Roy
Urquhart. De landingen werden perfect uitgevoerd en er was geen weerstand. Urquhart
vestigde zijn hoofdkwartier aan de bosrand. Hoewel er geen Duitsers te bekennen waren,
waren er al direct problemen voor de Britten. De radioapparatuur deed het niet goed en de
radiotelegrafisten hadden de grootste moeite om contact te krijgen met andere bataljons, laat
staan het opperbevel in Engeland. Bovendien hoorde Urquhart dat een groot deel van de
verkenningseenheid van majoor Freddy Gough niet aangekomen was. Dit bericht bleek later
onjuist te zijn maar de jeeps die de opdracht hadden snel in een "coup de main" de brug te
bezetten liepen direct na vertrek van het landingsterrein in een hinderlaag bij Wolfheze. De
brug kon dus niet "snel" bezet worden.
De eerste parachutistenbrigade van brigadegeneraal Lathbury had als opdracht om zo snel
mogelijk naar de verkeersbrug in Arnhem op te rukken, een afstand van dertien kilometer. De
eerste luchtlandingsbrigade van brigadegeneraal Hicks moest het landingsgebied behouden,
aangezien op 18 september nog een tweede landingsgolf zou volgen. De helft van de divisie
werd dus naar Arnhem gestuurd, de andere helft zette een verdedigingsgordel op rondom het
landingsgebied. Wegens het wegvallen van de verkenningseenheid en het feit dat er geen
verbinding was tussen de eenheden, besloot Urquhart er zelf op uit te trekken. Achteraf gezien
bleek dit een van de slechtste beslissingen.
Zowel het 1e parachutisten bataljon als het 3e parachutisten bataljon liepen op de eerste dag
ernstige vertraging op. Een paar honderd Duitse SS soldaten onder leiding van Sepp Krafft
hielden de Britse eenheden op. Door de voorzichtigheid van de Britten konden de Duitsers
lang standhouden. Daarnaast werden beide Britse bataljons flink opgehouden door de hen
begroetende burgerbevolking. Alleen de opmars van het 2e parachutisten bataljon, onder
leiding van luitenant kolonel John Frost, verliep voorspoedig. Frost had op de zuidelijke route
veel minder last van tegenstand. De spoorbrug van Arnhem werd op het moment dat het
bataljon arriveerde opgeblazen en bij de schipbrug ontbrak het middenstuk. De enige
overgebleven brug bleef dus de verkeersbrug. Deze moest ten koste van alles worden
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ingenomen, zonder enige beschadiging. Frost en zijn eenheid nestelden zich aan de noordzijde
van de brug in enkele gebouwen. Twee aanvallen om ook de zuidelijke oprit van de brug te
bezetten faalden. De troepen bleven aan de noordzijde zitten. De Britten werden constant
vanuit een kazemat onder vuur genomen, waarna Frost besloot er twee man met een
vlammenwerper op af te sturen. De vlammen bereikte echter ook een houten schuur, die
dienst deed als munitiedepot. Een flinke chaos was het gevolg. Op datzelfde moment opende
de Duitsers ook aan de andere kant van de brug het vuur. Frost kwam al snel tot de conclusie
dat hij met alleen zijn eenheid niet in staat was het andere einde van de brug te bezetten.
Het 3e bataljon was ondertussen pas halverwege de geplande route gekomen. Het 1e bataljon
was in stukjes uiteengevallen, maar trok, zij het met een flink aantal schermutselingen, wel
een flink eind op. Ze wisten iets meer dan de helft van de route af te leggen.
Opmars Britse 30e Legerkorps
Om twee uur vlogen de vliegtuigen over de lange colonnes van het Britse 30e Legerkorps. Dit
was het signaal voor de grondtroepen om te beginnen met hun aanval. Bevelhebber Brian
Horrocks gaf het signaal voor de artilleriebeschietingen. Ongeveer driehonderdvijftig
kanonnen openden het vuur op Duitse stellingen. Na langdurige beschietingen gaf Keith
Heathcote, commandant van de voorste tankeenheid, om 14:35 uur het bevel om te gaan
rijden. De tanks zetten zich in beweging en met een snelheid van gemiddeld twaalf kilometer
per uur rolden ze over de weg. Het artillerievuur werd steeds verlegd. De infanteriesoldaten
gebruikten de tanks tevens als vervoermiddel. De colonne werd beschermd door Hawker
Typhoon
jachtbommenwerpers.
De
pantsereenheden
droegen
gele
linten
als
herkenningsteken.
De eerste troepen waren al snel de grens over. Aan beide zijden van de weg lag de Kampfgruppe
Walther. De Duitsers lieten de eerste tanks ongehinderd passeren, waarna ze het vuur
openden. Binnen enkele minuten waren negen tanks uitgeschakeld. De stukgeschoten tanks
versperden de weg en de colonne moest stoppen. De grondtroepen vuurden paarse
rookgranaten af om de Duitse stellingen te markeren en de Typhoons vielen deze vanuit de
lucht aan. Het kostte de geallieerden enkele uren om de Duitse stellingen volledig op te rollen
en de weg vrij te maken. Horrocks had in zijn planning opgenomen dat de twintig kilometer
naar Eindhoven binnen twee, hooguit drie uur zou zijn afgelegd. Toen de avond viel waren de
Britten echter niet verder gekomen dan Valkenswaard, ongeveer halverwege.
Dag 2: Maandag, 18 september
Op 18 september werd Eindhoven door de 101e Luchtlandingsdivisie veroverd. Het Britse
landleger maakte in de middag met deze divisie contact. Er werd direct doorgestoten naar
Son, waar begonnen werd met het bouwen van een Baileybrug. Ondertussen hadden het 2e
en 3e bataljon van het 501e Parachute Infantry (Geronimo) Regiment, die geland waren op De
Dubbelen, tussen Eerde en Veghel deze plaatsen versterkt met het oog op een op handen
zijnde Duits tegenaanval. Die begon op 18 september, toen Duitse troepen via het Duitse
Lijntje vanuit Schijndel de aanval op Veghel openden. Ondertussen werden de Amerikanen in
Eerde vanuit de ten zuidoosten van het dorp gelegen zandduinen door Duitse troepen
bestookt.
De 82e Luchtlandingsdivisie probeerde ondertussen met man en macht de Waalbrug bij
Nijmegen te veroveren, maar alle pogingen werden afgeslagen. Rondom Groesbeek werden
zware Duitse aanvallen vanuit het Reichswald tot staan gebracht. Daarnaast werd rondom
Niftrik zwaar gevochten om de spoor- en verkeersbrug over de Maas in handen te krijgen. In
en rondom Arnhem werd ook zwaar gevochten. De troepen bij de noordelijke oprit onder
leiding van Luitenant-Kolonel John Dutton Frost sloegen aanval na aanval af. Op de Ginkelse
Heide landde de 4th Parachute Brigade onder Brigadegeneraal John Hackett midden in een
veldslag. De rest van de divisie probeerde de mannen bij de brug te bereiken maar konden
niet door de, nu al zeer taaie, Duitse tegenstand breken.
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Dag 3: Dinsdag, 19 september

De 4e Parachutistenbrigade in actie te Oosterbeek
Op 19 september leek het Operatie Market Garden voor de wind te gaan: de grondtroepen
hadden de brug bij Son gerepareerd, Britse tanks versterkten de ingenomen kanaalbrug bij
Veghel en na een korte rit door het niemandsland tussen Veghel en Grave werd de link gelegd
met de 82e Luchtlandingsdivisie. De verkeersbrug bij Niftrik was opnieuw veroverd, de brug
bij Nijmegen kon echter opnieuw niet veroverd worden. Rondom Son werden zware Duitse
tegenaanvallen gestopt. Het dorp Eerde onder Veghel was wederom in Duitse handen gevallen,
waardoor de Duitsers op minder dan een kilometer afstand van de corridor zaten. Kolonel
Johnson, die bang was dat de troepen in Veghel geïsoleerd kwamen te liggen, besloot om een
deel van zijn regiment voor een tegenaanval naar Eerde te sturen.
In Arnhem was het verloop van de dag catastrofaal. Het lukte de Britten niet om door te stoten
naar de brug: met zeer zware verliezen moest er teruggetrokken worden op Oosterbeek. De 4e
Parachutistenbrigade vocht zich kapot in hun poging de droppingzone voor de bevoorrading
te veroveren, slechts een klein deel lukte het om zich op Oosterbeek terug te trekken. Midden
in de terugtrekking landde een deel van de Polen in zweefvliegtuigen met al hun zware
materieel in de droppingzone. Op dat moment werd daar zwaar gevochten. Het grootste
gedeelte van dit gevechtsmateriaal ging hierbij verloren. Bij de brug werd de situatie steeds
zorgwekkender. In de avond bombardeerden de Duitsers Eindhoven, hierbij kwamen
tweehonderdzevenentwintig mensen om het leven.
Dag 4: Woensdag, 20 september
Op 20 september lukte het eindelijk om de brug bij Nijmegen te veroveren. De Duitsers hadden
explosieven aangebracht aan de Waalbrug, maar deze werden niet tot ontploffing gebracht,
mogelijk mede door sabotage van verzetsstrijder Jan van Hoof. De manschappen van de 82e
staken in canvasbootjes onder zwaar vuur van de Duitsers de Waal over en wisten, met grote
verliezen, de spoor- en verkeersbrug te veroveren. Deze Waaloversteek wordt nu door het
Amerikaanse leger als een van hun meest heroïsche daden beschouwd. Tegen de tijd dat de
brug in geallieerde handen was, was het avond en waren er niet genoeg grondtroepen
beschikbaar om meteen de aanval richting Arnhem te beginnen. In Nijmegen werd op dat
moment
nog
hard
gevochten.
In Arnhem was de situatie bij de brug uiterst precair. De brug was nog steeds in handen van
de Britten, maar omdat zij zonder water en voedsel zaten en met een gebrek aan munitie
kampten leek de uitslag duidelijk. Ook in de op 19 september gevormde perimeter rondom
Oosterbeek werd zwaar gevochten; op dit moment waren er van de tienduizend gelande
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parachutisten van de 1e Luchtlandingsdivisie er slechts drieduizend over in Oosterbeek en
vijfhonderd
bij
de
brug.
ongeveer
Bij het Brabantse Eerde hadden op 20 september weer zware gevechten plaats, waarbij een
groot deel van het dorp in puin geschoten werd. Aan het einde van de dag hadden de
Amerikanen het dorp echter opnieuw in handen.
Dag 5: Donderdag, 21 september

Sosabowski en Browning
Op 21 september werd in alle vroegte door de Duitsers het laatste Britse verzet bij de brug
opgeruimd, waarna de brug door de Duitsers onmiddellijk werd gebruikt om versterkingen
aan te voeren die de aanval van de Britse grondtroepen richting Arnhem moesten
tegenhouden. De Duitse aanval begon in alle vroegte maar werd al snel tot staan gebracht,
verder dan Elst op vijf kilometer van de brug bij Arnhem kwamen de Duitsers niet. Bij Driel
landde het merendeel van de Poolse brigade; een deel van de vliegtuigen keerde terug naar
Engeland zonder de parachutisten te droppen. In Oosterbeek probeerden de Duitsers de
perimeter van de Rijn te scheiden maar na zware gevechten bleef de perimeter nagenoeg
hetzelfde. Dit was mede dankzij de hulp van de zware artillerie van de Britse grondtroepen.
Dag 6: Vrijdag, 22 september
Op 22 september werd de geplande zware Duitse aanval op de Britse parachutisten in de
perimeter uitgesteld. Direct zetten de Duitsers vijfentwintighonderd man in tegen de op 21
september gelande Polen. Een verkenningsonderdeel van het Britse 30e Legerkorps wist via
achterafwegen Driel te bereiken, waarmee de laatste link gelegd was. Onmiddellijk werden er
plannen gemaakt om de perimeter rondom Oosterbeek te versterken met Poolse para's. Hier
kwam echter weinig van terecht. De Polen moesten de Duitsers afslaan en zij hadden
nauwelijks boten. Bovendien lag de oversteekplaats onder Duits vuur vanaf de hoge oeverwal
bij de Westerbouwing. Uiteindelijk werden er ongeveer vijftig Polen in rubberbootjes de Rijn
overgezet.
Aangezien bronnen meldden, dat de Duitsers vanuit Schijndel een aanval planden op Veghel,
besloten de Amerikanen de Duitsers in Schijndel te verslaan. De verovering van Schijndel
verliep via Heeswijk en Eerde en het dorp werd zonder veel noemenswaardigheden bezet.
Ondertussen hadden de Duitsers vanuit oostelijke richting een offensief op Veghel geopend.
Terwijl de Amerikanen Schijndel innamen hadden Duitse troepen de corridor bij Eerde
opnieuw doorbroken en het dorp veroverd. Ook bij het noordelijk van Veghel gelegen kerkdorp
Mariaheide werd de corridor door de Duitsers doorbroken. Pas na vierentwintig uur lukt het
de geallieerden om de geallieerde corridor weer te heropenen.
Dag 7: Zaterdag, 23 september
Op 23 september werd rondom de perimeter hard gevochten en de Duitsers probeerden met
sluipschutters en artilleriebeschietingen de Britse para's murw te maken. Deze hadden een
chronisch gebrek aan voedsel, medicijnen en munitie. Het grootste gedeelte van de dagelijkse
droppings kwam in vijandelijke handen terecht. Nog eens honderdvijftig Polen van het 3e
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Bataljon wisten de Rijn over te steken en versterkten de perimeter. Alle overgebleven burgers
uit Arnhem, Oosterbeek, Renkum en Wageningen werden geëvacueerd door de Duitsers.
Dag 8: Zondag, 24 september
Op 24 september bedachten de generaals van het 30e Britse Legerkorps een halfslachtige
poging om de perimeter te versterken en hielden de Conferentie van Valburg. In de avond
staken de 4th Dorsets de Rijn over maar zij kwamen door de Duitse beschietingen vanaf de
Westerbouwing zo verspreid terecht dat maar heel weinigen de perimeter bereikten. Bij Veghel
(Koevering) werd de geallieerde corridor opnieuw door Duitse troepen doorbroken. Dit was de
nekslag voor de operatie. Er werd besloten om de overgebleven troepen uit de perimeter te
evacueren.
Dag 9: Maandag, 25 september
Op 25 september werden de hele dag voorbereidingen getroffen om de para’s uit Oosterbeek
te evacueren. Boten werden gereed gemaakt en de tactiek werd nog eens doorgenomen. De
Polen zouden als laatste de overtocht maken, nadat ze de Britten hadden gedekt in hun
overtocht.
Dag 10: Dinsdag, 26 september
In de nacht vond de grootschalige evacuatie plaats. In barre weersomstandigheden en onder
dekking van zware artilleriebeschietingen vanuit Nijmegen, voeren stormboten van de 43e
Infanteriedivisie af en aan om de ongeveer vierentwintighonderd manschappen naar de
zuidelijke Rijnoever te brengen. Er waren echter te weinig boten, waardoor niet iedereen kon
worden overgezet. Die nacht slaagde tweeduizendhonderddrieenzestig man erin om de rivier
over te steken. Bij het aanbreken van de dag werd de evacuatie gestaakt. Duits vuur maakte
verder gaan onmogelijk. De gewonden werden samen met de medische eenheden
achtergelaten.
Het was de hele dag doodstil in Oosterbeek en omstreken. De bewoners van het dorp en
Arnhem kregen van de Duitsers het bevel het gebied te verlaten. In het zuiden in de sector
van de 101e Luchtlandingsdivisie werd de corridor door de geallieerden weer geopend. Arnhem
was niet meer de eindbestemming van de route, maar de nieuwe frontlijn lag bij Nijmegen.
Later slaagde dankzij Nederlandse hulp nog eens tweehonderdvijftig man erin om naar de
overkant van de Rijn te komen. Daaronder waren de brigadegeneraals Hackett en Lathbury,
die in het Elisabeths Gasthuis waren doorgegaan voor korporaal eerste klasse.
Door het mislukken van Market Garden duurde de Tweede Wereldoorlog in Europa een half
jaar langer. Men hoopte dat de oorlog voor kerst 1944 voorbij had kunnen zijn als de operatie
wel geslaagd was. De operatie had veel militaire middelen gekost en de geallieerde opmars
kwam vrijwel tot stilstand. Dit gaf de Duitsers de gelegenheid om het Ardennenoffensief voor
te bereiden waar de geallieerden hun handen vol aan hadden. Doordat het mislukken van de
operatie Market Garden samenviel met de Spoorwegstaking leed het westen van Nederland
zwaar onder de hongerwinter en het staken van de voedselvoorziening door de bezetter als
represaille, terwijl het zuiden al bevrijd was.
Bekende personen
•

Richard Adams: schrijver van onder andere Watership down (waterschapsheuvel).
Tijdens de operatie was hij logistiek officier bij de 250th (Airborne) Light Company,
Royal Army Service Corps, in de seatail van de Britse 1e Luchtlandingsdivisie. Het
boek en enkele karakters uit het boek zijn gebaseerd op collega's en ervaringen van
zijn eenheid tijdens de slag om Arnhem.
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•

•

•

•

•

Dirk Bogarde: Was tijdens Market Garden luitenant aan het hoofdkwartier van
Montgomery. Zou uiteindelijk worden gepromoveerd tot majoor. Werd later acteur en
speelde Frederick 'Boy' Browning in de film A Bridge Too Far over Operatie Market
Garden.
Peter Carington: Brits politicus, was onder andere minister van defensie (onder
Edward Heath), minister van defensie (onder Margaret Thatcher) en Secretarisgeneraal van de NAVO (van 1984 tot 1988). Het begrip Carrington-doctrine is van hem
afgeleid. Was ten tijde van Market Garden majoor bij de Grenadier Guards. Ontving
na de oorlog het Military Cross voor zijn acties in Nijmegen, waaronder zijn deel in het
bezet houden van de Waalbrug in Nijmegen.
Walter Cronkite: Amerikaanse nieuwslezer. Hij is het meest bekend van zijn
aankondiging van de dood van President Kennedy (1963) en zijn verslagen van
verschillende maanlandingen. Hij was tijdens Operatie Market Garden, namens United
Press, verbonden aan de 101e Luchtlandingsdivisie en landde in een zweefvliegtuig.
Stanley Maxted: Brits journalist en later acteur. Speelde in een aantal speelfilms,
waaronder Campbell's Kingdom (met bovengenoemde Dirk Bogarde) en in Theirs Is the
Glory, als zichzelf (de film ging over Market Garden en kreeg medewerking van ruim
120 veteranen van de slag). Was tijdens Market Garden reporter voor de BBC en was
ingedeeld bij de 1e Luchtlandingsdivisie.
Brian Urquhart: Onder-secretaris-generaal van de Verenigde Naties en was
inlichtingenofficier in de staf van generaal Browning. Hij waarschuwde generaal
Browning voor de aanwezigheid van Duitse pantsereenheden rondom Arnhem maar
werd niet geloofd en op ziekteverlof gestuurd. In de film a bridge too far werd hij
gespeeld als majoor Fuller.
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Spoorwegstaking
Op 17 september 1944 kondigde de Nederlandse regering in ballingschap vanuit Londen een
algehele spoorwegstaking in Nederland af. Met als belangrijkste doel het belemmeren van het
vervoer van Joden naar vernietigingskampen, van Nederlandse arbeidskrachten en
kapitaalgoederen naar de Duitse oorlogsindustrie, en van Duitse troepen en wapens door
Nederland. Deze staking sloeg overal aan en legde tot het einde van de oorlog het hele
treinverkeer plat. De Duitsers konden weinig anders dan met ingereden treinen eigen
transporten verzorgen.
Als reactie op de spoorwegstaking legden de Duitsers de binnenvaart stil, wat leidde tot
uitvallen van de aanvoer van voedsel en steenkool. Pas toen de problemen die daardoor
ontstonden in de aanloop naar de winter nijpend begonnen te worden, kondigde de Duitse
bevelhebber over Nederland, Seys Inquart, het einde van de vaarstop af. Maar de Kriegsmarine
vorderde de binnenvaartschepen in om zo veel mogelijk goederen en materialen vanuit
Nederland naar Duitsland te transporteren. Achteraf bleek dit een belangrijke factor bij het
ontstaan van de hongerwinter in West-Nederland geweest te zijn.
De staking moet het Duitse troepentransport stilleggen omdat de geallieerden luchtlandingen
willen uitvoeren bij Arnhem voor operatie Market Garden. Ruim dertigduizend mensen van
het spoorwegpersoneel geven gehoor aan de oproep en duiken onder. Helaas valt het resultaat
van de staking tegen, omdat de Duitsers eigen treinen gebruiken voor hun troepenvervoer.
De spoorwegstaking van 1944 was een nationale staking van het Nederlandse
spoorwegpersoneel, die duurde van september 1944 tot de bevrijding in mei 1945.
Het personeel van de Nederlandse Spoorwegen heeft het grootste deel van de Tweede
Wereldoorlog meegewerkt aan de belangen van de Duitse bezetter, zoals het vervoeren van
Joden naar de concentratiekamp en het wegvoeren van Nederlandse arbeidskrachten en
kapitaalgoederen naar de Duitse industrie, en Duitse troepen en wapens door Nederland. Aan
een dringende oproep om zich aan te sluiten bij de April-meistaking in 1943 gaf het NSpersoneel geen gehoor.
NS-directeur Willem Hupkes verklaarde na de oorlog dat een staking zou mislukken als die
niet door het hele personeel zou worden gedragen en door de Nederlandse regering in Londen
zou worden afgeroepen. In september 1944 gebeurde dat. Na een oproep van Radio Oranje op
17 september (met codebericht:"De kinderen van Versteeg moeten onder de wol"), legden
dertigduizend personeelsleden van de NS het werk neer. De staking viel samen met het begin
van Operatie Market Garden. Via het Nationaal Steun Fonds heeft de regering een belangrijk
deel van deze staking kunnen financieren. De Duitsers hadden gewaarschuwd dat een staking
de voedselvoorziening in gevaar zou brengen. Ze maakten dat dreigement waar: terwijl Duitse
militairen met ingereden treinen eigen transporten verzorgden, leed vooral het westen van
Nederland onder de hongerwinter. Het staat echter ook vast dat de staking de Duitse
oorlogsmachine heeft gehinderd en een stimulans betekende voor het Nederlandse verzet.
Door de staking stond het Nederlandse spoorwegpersoneel niet langer meer bloot aan
luchtaanvallen door geallieerde vliegtuigen.
Als gevolg van de staking konden uit Groningen de aardappelen niet naar het westen van het
land vervoerd worden. Ook voor de scheepvaart was het onmogelijk om via het Ijsselmeer het
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broodnodige voedsel uit het noorden te vervoeren, aangezien de schepen dor geallieerde
vliegtuigen werden beschoten. Eind 1944 bevroren ook nog eens alle waterwegen.
Tijdens de hongerwinter verzorgde ook de Nationale Jeugdstorm het vervoer van
levensmiddelen voor de hongerende bevolking. Dat ging over het IJsselmeer van Groningen
naar Amsterdam en terug. Het vervoer gebeurde in principe ’s nachts, maar door zware ijsgang
liep dat wel eens uit. De Jeugdstorm maakte bij deze tochten gebruik van twee Stanfriesboten,
de ‘Harlingen’ en de ‘Stanfries III’, die bevracht werden door de Centrale Rederij voor de
Voedselvoorziening. Op 22 december 1944 is één van de schepen op het IJsselmeer door
geallieerde jachtvliegtuigen aangevallen, waarbij twee doden en een aantal gewonden te
betreuren waren.
Anders dan verwacht had de spoorwegstaking totaal geen effect op het verloop van de strijd
tegen Nazi-Duitsland. Integendeel, het heeft alleen maar de Nederlandse bevolking zwaar
getroffen. Volgens de officiële cijfers waren in maart 1945 15.000 mensen van de honger
omgekomen. Later is dit getal bijgesteld naar 22.000 doden, maar het moeten er veel en veel
meer zijn geweest, want alleen al in één Rotterdamse wijk (Crooswijk) waren het er al 6.913.
Tijdens het Neurenberger-proces in februari 1946 tegen Arthur Seyss-Inquart (de voormalige
Rijkscommissaris van het door de Duitsers bezette Nederland) noemde de Franse aanklager
mr. Mournier zelfs het getal van totaal 125.000 Nederlandse 'hongerwinter-doden'.
Ondanks de duizenden slachtoffers weigerde de Nederlandse regering in ballingschap het
stakingsparool in te trekken. Ook niet toen het effect ervan voor de Duitse bezetter uitermate
gering bleek te zijn.
Na de oorlog liet oud-verzetsman W. den Boer zijn ongenoegen blijken met de opmerking:
"Seyss-Inquart is opgehangen en Mussert is doodgeschoten en ons rechtsgevoel is bevredigd,
maar deze twee hebben ons land toen niet zoveel kwaad berokkend als onze Londense
Regering".
De auteur Jan Cremer, die als kind in de hongerwinter zwaar heeft geleden, zou hierover later
op felle toon in zijn boek 'De Hunnen' nog het volgende schrijven:
De Nederlandse regering had ons vanuit Londen de grote spoorwegstaking bevolen. Dat was
even makkelijk, om vanuit het veilige Engeland de lakens uit te delen aan de onderdrukte
landgenoten overzee. Even vertellen hoe het moet! Met de champagne in de koeler en een vette
fazant op tafel. Vanuit de diepe fauteuil, een glas drank in de ene hand, een vette bolknak in
de andere, bevelen snauwen voor de microfoon. Vanuit Londen werden we op het dagelijks
luisterkwartiertje gecommandeerd. De bevolking wordt opgeroepen om dit te doen, om dat te
doen...... Dan kwam Hare Majesteit met haar dikke lijf vanachter de slagroomtaart vandaan en
deed ook nog even een duit in het zakje, "Landgeneuten..." Ze wenste ons veel kracht toe en
moed te houden, we moesten ons niet laten vertrappen door de Duitse laars en verzet blijven
plegen.
Heel wat mensen aan deze kant van de Noordzee baalden van deze opruiende taal. Behalve
een paar halvegare oranjeklanten, maar die vonden alles prachtig, interessant, van enorm
belang wat Hare Majesteit verkondigde. Die lieten zich ook opjutten en droegen oranje speldjes,
die
riepen
zelfs
nog
"leve
de
koningin"
voor
het
vuurpeloton.
De regering in ballingschap, aan de overkant van de Noordzee en wij hier met de blote vuist
tegen het Herrenvolk de kastanjes uit het vuur halen; die leefden daar totaal buiten de realiteit.
En opeens mocht er van die Londense kliek niet meer met de treinen worden gereden, wat
resulteerde in een hongerwinter. Half Nederland crepeerde van de honger en vroor dood op
straat. Er kwamen sowieso al geen kolentransporten meer uit de Limburgse mijnen door de
bevrijding van het zuiden van Nederland, dus er was geen licht, geen gas, de fabrieken sloten
de poorten, en de bevolking mocht thuis op 'n houtje gaan zitten bijten. Maar er was eten genoeg,
maar geen vervoer. In Groningen lagen de aardappels te rotten, huizenhoge bergen goede
aardappels, de hele aardappeloogst lag te rotten omdat de treinen niet meer mochten rijden op
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bevel van Hare Majesteit. De rogge lag te beschimmelen. De boeren kregen de aardappels niet
meer naar de Amsterdamse gaarkeukens getransporteerd omdat de NS plat was gegaan.
Ouden van dagen, vrouwen en kinderen, vooral de armen stierven door voedselgebrek, vroren
dood in die strenge winter. Door het bevel tot de spoorwegstaking door die Londense
emigrantenkliek stierven duizenden onschuldige burgers de hongerdood. Van dat tuig is er nooit
één ter verantwoording geroepen!

412

De Hongerwinter
Met de Hongerwinter wordt de winter van 1944 tot 1945 in Nederland bedoeld. Dit was een
strenge winter met een grote schaarste aan voedsel en brandstof aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog waarin twintigduizend Nederlanders omkwamen door de honger en de kou.
De oorzaak van de schaarste moet worden gezocht in een represaille door de Duitse bezetter,
naar aanleiding van de Algemene Spoorwegstaking die na 17 september 1944 door de
Nederlandse regering in Londen was afgekondigd. De staking viel samen met de grootste
geallieerde luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis nabij Arnhem: Operatie Market Garden.
De Duitse bezettingsmacht blokkeerde als represaille alle voedseltransporten naar het westen
van Nederland. De blokkade duurde zes weken en veroorzaakte in West-Nederland een
hongerramp van catastrofale omvang. Maar in zijn boek "De Hunnen" levert Jan Cremer felle
kritiek op de regering in Londen, die in 1944 opriep tot de Spoorwegstaking. Deze staking
heeft volgens Cremer in feite de Hongerwinter veroorzaakt, doordat door die staking voedsel
vanuit de noordelijke delen van het land (o.a. aardappelen uit Groningen) niet naar de grote
steden in het hongerende westen van het land vervoerd kón worden. De waarheid ligt wellicht
ergens in het midden.
In deze periode werd het zuiden van Nederland bevrijd. Omdat de frontlijn nu door Nederland
liep - ruwweg langs de grote rivieren - konden er ook geen Limburgse kolen meer naar WestNederland worden vervoerd. Doordat de rivieren en het IJsselmeer dichtvroren en doordat
vervoer over land ook niet meer mogelijk was, werd het Westen van Nederland van alle
mogelijke voedsel en hulpgoederen, brandstoffen zoals kolen, kleding en medicamenten
afgesneden. In het zicht van de bevrijding stierven door deze blokkade in de eerste maanden
van 1945 meer dan 20.000 Nederlanders de hongerdood.
Na acht uur 's avonds mocht men de straat niet meer op (spertijd). Doordat gas en elektriciteit
niet voorhanden waren, was er geen licht, geen verwarming en geen gelegenheid tot koken.
Met een mechanische zaklantaarn, een z.g. knijpkat, kon eventueel worden bijgelicht, maar
velen behielpen zich met een stompje kaars en gingen vroeg naar bed.
Als er al een beetje eten in huis was, moest dat desalniettemin gekookt of verwarmd worden.
Vaak gebruikte men daarvoor een oud conservenblik met een gat onderin, een
wonderkacheltje. Daarin werden takjes of houtspaandertjes verbrand.
Wegens gebrek aan brandstof werden de geteerde houtblokjes, die tussen de tramrails waren
aangebracht, weggesloopt. Ook werden bomen illegaal omgezaagd. In de Amsterdamse
Jodenbuurt en Nieuwmarktbuurt werd hout gesloopt uit leegstaande huizen waaruit Joden
waren weggevoerd.
De scholen waren nog wel open, maar langzamerhand werden de klassen kleiner, omdat veel
kinderen thuis bleven of ziek werden. Vlak na de bevrijding werden veel ondervoede kinderen
door pleegouders in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden een paar
maanden opgevangen om weer aan te sterken.
Binnen bezet gebied was de situatie het ergst binnen wat nu de Randstad heet. Vooral in de
grote steden was het probleem nijpend.
Bij centrale gaarkeukens kon eens per dag, op vertoon van een bonnenkaart, waterige
stamppot of soep van aardappelschillen worden afgehaald. Dat leidde tot lange rijen
wachtenden, wat in de bijtende kou niet meeviel.
Veel mensen, met name vrouwen, fietsten of liepen naar het oosten of noorden van het land
om daar aan eten te komen, met het beetje geld dat ze hadden of om bezittingen (textiel,
zilveren bestek, gouden sieraden) te ruilen voor voedsel. Dergelijke tochten werden
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hongertochten genoemd. Veel boeren gaven onderdak aan mensen die over straat trokken. Die
mensen worden hongertrekkers genoemd. Sommige boeren maakten misbruik van de situatie
en verrijkten zich.
In de grote steden was de voedselschaarste met als gevolg honger soms zo groot dat de mensen
zelfs honden, katten en bloembollen en suikerbieten aten.
In de steden kon voor de doden soms slechts met grote moeite een graf worden gevonden. De
grond was hard bevroren en de energie voor graafwerk en transport ontbrak. Hout voor
doodskisten kon men bovendien beter gebruiken als brandstof. In Amsterdam werden de
lijken in de leegstaande Zuiderkerk opgeslagen.
In februari 1945 werd Zweeds wittebrood uitgedeeld, dat door het internationale Rode Kruis
geregeld was. Dit brood werd in Nederland gebakken, het meel kwam met speciale transporten
per schip uit Zweden. Aan het einde van de oorlog vonden in april voedseldroppings met
geallieerde vliegtuigen plaats, zoals de Operatie Manna. Anders dan veel mensen denken,
staan deze twee gebeurtenissen op zichzelf: er is dus nooit sprake geweest van Zweeds brood
dat boven Nederland gedropt werd.
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Oorlogsverleden op de schop
Is er noodzaak van archeologie van de Tweede Wereldoorlog? Voor ons land is de
Monumentenwet 1988 een goed uitgangspunt voor het beantwoorden van deze vraag. Sinds
1995 zijn sporen uit de Tweede Wereldoorlog ouder dan vijftig jaar en kunnen ze tot
monument worden verklaard. Het begrip ‘monument’ wordt in de Monumentenwet (Artikel
1b) gedefinieerd als: ‘Alle vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken
‘Lijk gevonden na bekentenis verzetsman’ en ‘Oude bom in bos tot ontploffing gebracht’, twee
berichten in dezelfde week in het nieuws, die duidelijk maken dat de Tweede Wereldoorlog
vele sporen in de bodem heeft nagelaten. Naast stoffelijke resten en niet ontplofte munitie ligt
nog veel meer oorlogsmateriaal verborgen onder de grond: patroon- en granaathulzen,
uitrustingsstukken, persoonlijke bezittingen en wrakstukken van vliegtuigen en voertuigen.
Sporen van de oorlog zijn op veel plekken zelfs nog zichtbaar in het landschap, zoals
loopgraven, schuttersputten, geschutstellingen, anti-tankgrachten, bomkraters en
onderduikholen. Al deze resten en sporen kunnen worden gezien als de materiële neerslag
van de oorlog.
Diverse instanties houden zich hiermee bezig: civiele explosievenopsporingsbedrijven, de
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (eodd) en de Gravendienst van de Koninklijke
Landmacht (bidkl). Daarnaast zoeken verzamelaars van militaria met een metaaldetector naar
materiaal uit de oorlog. Nederlandse archeologen besteden vooralsnog nauwelijks
systematisch aandacht aan het archeologisch erfgoed uit deze belangrijke periode van de
vaderlandse geschiedenis. Vermoedelijk vinden velen de vondsten te jong en niet belangrijk
genoeg in vergelijking met oudere vindplaatsen. Dit hoofdstuk betoogt dat archeologen ook
aandacht zouden moeten besteden aan deze vondsten en daarmee bovendien niet te lang
moeten wachten.
Waarom zouden Nederlandse archeologen zich serieus bezig houden met vondsten en sporen
uit de Tweede Wereldoorlog? De constatering dat in landen als Engeland en Duitsland al
jarenlang archeologisch onderzoek wordt gedaan naar oorlogssporen, is wellicht wat al te
gemakkelijk en gaat bovendien voorbij aan de Nederlandse situatie. Voor ons land is de
Monumentenwet1988 een goed uitgangspunt voor het beantwoorden van deze vraag. Sinds
1995 zijn sporen uit de Tweede Wereldoorlog ouder dan vijftig jaar en kunnen ze tot
monument worden verklaard. Het begrip ‘monument’ wordt in de Monumentenwet (Artikel
1b) gedefinieerdals: ‘Alle vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken aan alle documenten
uit de oorlog en aan de onophoudelijke stroom historische publicaties?
De Tweede Wereldoorlog is inderdaad een van de best gedocumenteerde perioden van onze
geschiedenis. Dat geldt echter niet voor ieder aspect van de oorlog. Officiële verslagen doen
over het algemeen slechts beknopt verslag van gevechtshandelingen en zijn bovendien
geschreven vanuit een bepaald perspectief, ooggetuigenverslagen zijn vaak gekleurd en
missen het detail om handelingen te kunnen lokaliseren, terwijl foto’s van feitelijke
gevechtshandelingen zeer zeldzaam zijn. Bovendien zijn veel Duitse archieven tijdens de
oorlog verloren gegaan. De fysieke sporen van de oorlog zijn in veel gevallen de enige
nauwkeurige en objectieve bron van informatie over wat zich op een bepaalde plek heeft
afgespeeld. Bodemvondsten kunnen dus een aanvulling vormen op historische bronnen en in
sommige gevallen die bronnen zelfs corrigeren. Critici zullen opmerken dat archeologisch
onderzoek hooguit marginale nieuwe informatie kan opleveren over de Tweede Wereldoorlog.
Die indruk kan inderdaad ontstaan op basis van onderzoeksrapporten waarin vondsten en
sporen uit de oorlog worden beschreven. Deze rapporten doen echter zelden verslag van
gericht onderzoek naar vindplaatsen uit de oorlog, maar doorgaans van sporen die bij toeval
worden aangetroffen, als ‘bijvangst’ bij onderzoek naar oudere vindplaatsen. Ook al worden
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de toevallig blootgelegde sporen tegenwoordig meestal wel gedocumenteerd, bij de uitwerking
krijgen ze toch vaak minder aandacht. Als dergelijke toevalsvondsten wel worden
gepubliceerd, dan wordt de vraag naar de betekenis van deze sporen en vondsten nog zelden
gesteld. Gericht onderzoek blijkt zeker nieuwe inzichten te kunnen opleveren. Vanwege de
aanleg van een fietspad is in 2008 in opdracht van de provincie Utrecht onderzoek gedaan
naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de Grebbeberg bij Rhenen. Daarbij zijn sporen
blootgelegd van een niet verwachte structuur die is geinterpreteerd als anti-tankversperring.
De versperring is waarschijnlijk aangelegd als onderdeel van de Pantherstellung, de Duitse
aanpassing van de Grebbelinie aan het eind van de oorlog. Deze versperring was (nog) niet
bekend, ondanks de grote hoeveelheid goed ontsloten bronnen over de Grebbeberg. Dit
voorbeeld toont dat gericht archeologisch onderzoek informatie kan opleveren over nog
onbekende aspecten van de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek kan inzicht geven in
constructie, gebruik en verlaten van stellingen en in de organisatie en het verloop van de
strijd. Onderzoek naar sporen en vondsten in het landschap maakt het mogelijk om
gebeurtenissen die uit historische bronnen bekend zijn te lokaliseren en te analyseren.
Bestudering van het vondstmateriaal kan verder gegevens opleveren over de uitrusting van de
soldaat en over de wapens die welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun
betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. Schoonheid is zeer
persoonlijken lastig te definiëren; zo zal niet iedereen de schoonheid ervaren van bunkers in
het landschap. Betekenis voor de wetenschap en cultuurhistorische waarde zijn wel te
bepalen. Betekenis voor de wetenschap houdt in dat archeologisch onderzoek nieuwe kennis
moet kunnen opleveren over de Tweede Wereldoorlog. Juist dit aspect wordt vaak betwijfeld:
wat kan de archeologie nog toevoegen aan alle documenten uit de oorlog en aan de
onophoudelijke stroom historische publicaties?
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Over de cultuurhistorische waarde van sporen uit de oorlog valt meer te zeggen. Afgelopen
jaren is sprake van toenemende aandacht voor erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Dit is
ongetwijfeld mede het gevolg van het besef, dat de generatie die de oorlog zelf heeft meegemaakt langzaam verdwijnt. Er is een aantal trends te bespeuren, om te beginnen een
toegenomen zorg voor bronnen over de oorlog. Het Ministerie van vws stelt met het
programma Erfgoed van de Oorlog (2007-2009) ruim eenentwintig miljoen euro beschikbaar
voor behouden digitaal toegankelijk maken van materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Een
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goed voorbeeld is de digitale Beeldbank wo 2 (www.beeldbankwo2.nl), een databank met
afbeeldingen uit de Tweede Wereldoorlog uit de collecties van de Nederlandse oorlogs- en
verzetsmusea, herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
(niod). Een van de meest recente initiatieven die met steun van dit programma is gerealiseerd,
is de website www.wo2online.nl; die zegt het antwoord te zijn op de vraag: ‘Alle betrouwbare
informatie over de Tweede Wereldoorlog in één klik vindbaar?’ De website is ontwikkeld door
het Nationaal Comité 4 en 5 mei met als doel ‘het gedachtegoed rondom de Tweede
Wereldoorlog levend te houden en tegelijk het hoofd te kunnen bieden aan de wildgroei van
onbetrouwbare “historische” informatie op internet. Dergelijke initiatieven komen voort uit de
wens om bronnen over de Tweede Wereldoorlog veilig te stellen en om ze toegankelijk te maken
voor het publiek. De website wo2online.nl laat bezoekers ook de Duitse inval interactief
beleven. Dit sluit aan bij een tweede trend, om de geschiedenis beleefbaar te maken.
Daarnaast worden ook historische plekken gevisualiseerd. Zo is het onderduikershol in
Stokkum gerestaureerd en voorzien van informatie. Een laatste trend betreft de toenemende
zorg om behoud van onroerend erfgoed uit de oorlog.
De familie Hoek uit Goor was in de oorlog ondergedoken in een bos in Stokkum in de buurt
van Markelo, bij boerderij “De Lookappe”. Aharon Hoek is in januari 1944 onder de grond
geboren. De kuil die zijn ouders deelden met vier andere familieleden was drie bij twee meter.
Voor Aharons moeder, Corrie Hoek, was het hartverscheurend om nog diezelfde avond haar
zoontje mee te moeten geven met het verzet. Het is het tweede kind al dat ze moest afstaan
om het zo te redden van de nazi-terreur. Aharon krijgt bij zijn pleegouders de naam Adri. Hij
zelf en zijn ouders overleefden de oorlog. Drie andere familieleden ook, alleen Diena Hoek niet;
zij is waarschijnlijk in de kuil ziek geworden en is aan TB overleden.
De websitewo2online.nl wijst erop dat het landschap van Nederland nog veel verborgen sporen
van de oorlog bevat, met als voorbeeld de website: Sporen van de Oorlog in Drenthe
(www.sporenvandeoorlog.nl), een initiatief van Drents Plateau en het Herinneringscentrum
Kamp Westerbork. Deze website is een van de weinige initiatieven die zich nadrukkelijk
richten op sporen in het landschap, van loopgraven tot bomkraters. De meeste aandacht gaat
uit naar gebouwd militair erfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorheen racm)
heeft bijvoorbeeld in januari 2007 het in de oorlog door de Duitsers aangelegde vliegveld
Deelen aangewezen als wettelijk beschermd monument. De bescherming beperkt zich tot de
diverse gebouwencomplexen en enkele sporen in het landschap, zoals resten van rolbanen en
van opstelplaatsen. Ook wordt steeds meer gebouwd militair erfgoed opengesteld. Afgelopen
jaar zijn bijvoorbeeld nieuwe plannen gepresenteerd voor bunkermusea in Zandvoort en op
Ameland, naast de diverse stichtingen die zich al inzetten voor openstelling van bunkers in
de Atlantikwall.
Uit al deze ontwikkelingen blijkt een toegenomen zorg voor het behouden en toegankelijk
maken van erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Veel aandacht gaat uit naar het veiligstellen
van roerend erfgoed als bron van kennis over de oorlog. Een van de grootste bronnen krijgt
daarbij echter vrijwel geen aandacht: het bodemarchief. Bodemvondsten kunnen niet alleen
informatie opleveren over nog onbekende aspecten uit de oorlog, maar kunnen ook een
belangrijke rol spelen bij het vertellen van het historische verhaal. Naarmate het aantal
ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog minder wordt, lijkt de betekenis van stille getuigen
toe te nemen. Zoals een verbrand geldkistje met enkele honderden deels gesmolten munten
erin, dat samen met ander huisraad is opgegraven in de kelder van een in september 1944
afgebrand huis in Nijmegen. Het kistje was te zien in een kleine expositie van oorlogsvondsten
met als titel ‘Stille getuigen’, die door de gemeentelijk archeologen was ingericht ter
gelegenheid van de vijfenzestigste herdenking van het Amerikaanse bombardement op de
Nijmeegse binnenstad van 22 februari 1944. Een van de archeologen merkte over deze vondst
op: ‘Eigenlijk imposanter dan de doorgaans onaangetaste mobiliadie je in musea te zien krijgt.
’Bodemvondsten en sporen in het landschap hebben als authentieke relicten een grote
zeggingskracht. Juist de kleine, persoonlijke voorwerpen kunnen ingrijpend een
onvoorstelbare gebeurtenissen uit de oorlog terug-brengen naar een menselijke, herkenbare
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schaal. Soms ‘spreken’ dergelijke vondsten voor zich, maar meestal is zorgvuldige
documentatie van de archeologische context essentieel voor het verhaal van het object. Sporen
in het landschap kunnen bekende historische verhalen een plek geven in de eigen, vertrouwde
omgeving. Door het in kaart brengen, conserveren en presenteren van sporen kan
archeologisch onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan de beleving van voormalige
slagvelden of andere betekenisvolle plekken uit de oorlog. Tastbare overblijfselen kunnen
bovendien worden gebruikt bij het markeren van historische plekken.

Archeologisch onderzoek kan informatie opleveren die van belang is voor behoud van
onroerend militair erfgoed. Vooralsnog krijgt ondergrondse militair erfgoed weinig aandacht.
Dat is opmerkelijk, omdat onder- en bovengrondse oorlogsrelicten in veel gevallen
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zo bestaat het ensemble van historische relicten op
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en rond vliegveld Twenthe niet alleen uit de wettelijk beschermde gebouwencomplexen, maar
ook uit diverse sporen in de omgeving, zoals terreinen met resten van luchtafweerstellingen.
De luchtafweerstellingen vormden een essentieel onderdeel van de verdediging van het Duitse
vliegveld. De resten ervan zijn nog zichtbaar, maar vallen buiten de bescherming. Het beeld
van dergelijke cultuurhistorische complexen is dan ook niet volledig zonder archeologisch
onderzoek. De zichtbare en onzichtbare sporen in het landschap en in de bodem kunnen
worden gerekend tot het erfgoed van de oorlog en dienen ook als zodanig te worden behandeld.
Daarbij gaat het niet alleen om onderzoek en behoud van authentieke sporen, maar ook om
het vertellen van het juiste en volledige verhaal achter deze sporen. Hiervoor zijn specialisten
nodig op het gebied van het opsporen, onderzoek en en interpreteren van in de bodem bewaard
gebleven materiële resten: archeologen.
Naast de historische waarde kunnen bodemvondsten uit de oorlog ook een emotionele waarde
hebben. In de Nederlandse bodem liggen nog de stoffelijke resten van circa vierduizend tot
vijfenveertighonderd militairen en van ongeveer zeshonderd burgerslachtoffers die nog altijd
worden vermist en gemist. Menselijke resten worden met de grootst mogelijke zorg geborgen
door de Gravendienst, die daartoe al in januari 1945 in het bevrijde Eindhovenis opgericht.
Behalve de stoffelijke resten zelf kunnen persoonlijke bezittingen en uitrustingsstukken
informatie geven over het lot van een vermiste. Zou om die reden niet evenzeer zorgvuldig
moeten worden omgegaan met de materiële nalatenschap van (gesneuvelde) strijders en
(omgekomen) burgers en met de plekken waar ze hebben gestreden en geleden? Die materiële
erfenis zou toch niet alleen mogen worden overgelaten aan explosievenruimers en
detectorzoekers.
Sporen uit de oorlog verdwijnen in hoog tempo, zonder dat veel archeologen zich daar druk om maken. Enig
overzicht van wat waar en door wie wordt gevonden ontbreekt volledig, laat staan dat is gekeken naar de
historische betekenis van al deze vondsten. Het is niet overdreven te stellen dat sporen uit de
oorlog in hoog tempo verdwijnen, zonder dat veel archeologen zich er druk om maken. Graven
worden zorgvuldig geborgen, slagvelden worden afgegraven op zoek naar explosieven en voor
de rest kunnen verzamelaars van militaria vaak ongestoord hun gang gaan. De herinnering
aan de oorlogsgeschiedenis van de betreffende locatie wordt levend gehouden door
naamgeving of nieuwe monumenten.
Nauwkeurige informatie over de (verwachte) aanwezigheid van sporen uit de oorlog is een
eerste vereiste om te voorkomen dat resten ongezien verdwijnen. Door de beschikbaarheid van
zeer veel historische informatie zijn hierover goede uitspraken te doen. In het kader van
ruimtelijke ontwikkelingen in ‘risicogebieden’ wordt standaard historisch onderzoek
uitgevoerd met het oog op het lokaliseren van niet ontplofte explosieven, zoals bestudering
van luchtfoto’s en ooggetuigenverslagen. Dergelijke gegevens worden echter niet gebruikt bij
de voorbereiding van archeologisch onderzoek. Waarschijnlijk omdat slechts weinig
archeologen bekend zijn met historische bronnen over de oorlog. Deze kennis is wel volop
aanwezig bij de velen die zich – al an niet in hun vrije tijd – bezig houden met onderzoek naar
de Tweede Wereldoorlog, soms in georganiseerd verband, maar vaak op individuele basis. Het
is essentieel dat relevante kennis van (amateur)historici over de ligging van oorlogssporen
beschikbaar komt aan plannenmakers, terreinbeheerders en onderzoekers.
Het is begrijpelijk dat archeologen zich nog weinig betrokken voelen bij resten uit de Tweede
Wereldoorlog. Deze resten zijn namelijk het domein van diverse instanties die opereren vanuit
diverse wet- en regelgeving. De Monumentenwet is hierbij echter volledig buiten beeld. De
Gravendienst handelt op basis van de Verdragen van Genève van 1929 en 1949 en de Wet op
de lijkbezorging. Bij niet ontplofte munitie is de openbare orde en veiligheid in het geding en
dat is conform de Gemeentewet een verantwoordelijkheid van de burgemeester.
Al deze instanties graven naar materiaal dat ouder is dan vijftig jaar. Toch zijn deze
graafwerkzaamheden niet in strijd met de Monumentenwet, aangezien niet wordt gegraven
met als doel opgravingen te doen, maar om munitie en stoffelijke resten te bergen.
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Detectorzoekers die gericht opzoek gaan naar militaria zijn formeel wel in overtreding van de
Monumentenwet. Zolang hier niet op wordt gehandhaafd, kunnen zoekers echter ongestoord
hun gang gaan. Er is slecht een korte speurtocht op internet voor nodig, om te ontdekken dat
vele lieden– zowel goed- als kwaadwillend – vele uren aan deze hobby besteden. Goedwillende
zoekers die door zorgvuldig onderzoek een belangrijke pioniersfunctie vervullen op gebied van
archeologie van de Tweede Wereldoorlog, worden ontmoedigd door de vele regels. Dit geldt
helaas ook voor de leden van de Onderzoeksgroep historisch terreinonderzoek Wereldoorlog
II. Er is geen instantie die gericht veldonderzoek doet naar resten van vermisten. De
Gravendienst komt doorgaans pas in actie als bij graafwerkzaamheden resten worden
aangetroffen. Ook als geen vermisten zijn gevonden worden overige vondsten en bevindingen
vastgelegd in onderzoeksrapporten, die een waardevolle bron van informatie vormen over de
strijd. Het frustrerende is dat minder goedwillende zoekers intussen ongestoord hun gang
kunnen blijven gaan. Ook voor professionele archeologen, die op grond van de
Monumentenwet opgravingen mogen doen, is het gezien de huidige regels niet mogelijk
onderzoek te doen naar bepaalde resten uit de oorlog. Archeologen mogen geen vliegtuigwrak
opgraven, terwijl een dergelijk onderzoek niet wezenlijk zal verschillen van de opgraving van
een scheepswrak in de polder. Ook stoffelijk resten uit de oorlog mogen niet door archeologen
worden blootgelegd, terwijl archeologen met de grootste zorgvuldigheid en deskundigheid
oudere skeletresten opgraven en documenteren. Explosievenruimers mogen wel hele terreinen
afgraven die archeologischvan belang kunnen zijn. Archeologen mogen in dergelijke gevallen
‘meelopen’, om vondsten te documenteren. Uiteraard is veiligheid een groter belang dan de
wetenschappelijke waarde van archeologisch materiaal. Beide belangen hoeven elkaar echter
niet uit te sluiten. Hier kan een parallel worden getrokken met een andere ‘gevaarlijke’
situatie: terreinen met een zware bodemverontreiniging. Inmiddels zijn er vele geslaagde
voorbeelden van het gelijktijdig en integraal uitvoeren van archeologisch onderzoek en
bodemsanering. Begrip voor elkaars belangen en kennis van elkaars werkwijze blijken hierbij
essentieel. Op een zelfde manier zouden archeologen ook moeten kunnen samenwerken met
explosievenopsporingsbedrijven, opruimingsdienst en gravendienst. Dit betekent in de eerste
plaats dat de diverse partijen de historische betekenis moeten zien van oorlogsresten en ook
het belang van deze resten moeten erkennen als onderdeel van erfgoed van de oorlog.
De archeologische monumentenzorg streeft naar behoud van archeologische resten in de
bodem (in situ). Wanneer sporen uit de Tweede Wereldoorlog worden gewaardeerd volgens de
gangbare waarderingssystematiek van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (kna), dan
kunnen veel sporen vrijwel direct als behoudenswaardig worden aangemerkt op grond van de
criteria zichtbaarheid en herinneringswaarde.
Denk aan een in het landschap zichtbare loopgraaf of aan een loopgraaf waarvan ooggetuigen
zich de aanleg nog kunnen herinneren. Uiteraard zijn niet alle resten uit de Tweede
Wereldoorlog de moeite van het behouden dan wel onderzoeken waard. Een selectie kan echter
pas worden gemaakt, als de resten in kaart zijn gebracht en de waarde ervan is bepaald.
Sporen uit de Tweede Wereldoorlog zouden dus vanzelfsprekend deel uit moeten maken van
het gangbare proces van inventarisatie-waardering-selectie, zodat een weloverwogen keuze
kan worden gemaakt voor behoud, onderzoek of verloren laten gaan. Een dergelijk afweging
kan alleen worden gemaakt in interdisciplinair verband, met inbreng van historische kennis
over context en belang van de sporen. Hierbij moet worden bedacht dat bodemvondsten uit
de oorlog vaak deel uit maken van een groter geheel aan relicten, zoals gebouwde objecten,
sporen in het landschap, schade aan bomen en niet te vergeten een strooiing aan vondsten
die informatie kan geven over het verloop van de strijd, zoals granaatscherven en
patroonhulzen. Feitelijk gaat het om een militair landschap – of gemilitariseerd landschap –
waarin onder-en bovengrondse resten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bij de
waardering van dergelijke terreinen moet worden gekeken naar de onderlinge relatie tussen
de verschillende relicten. Zodoende kunnen representatieve delen van de belangrijkste
slagvelden en militaire terreinen in Nederland op duurzame wijze worden behouden en
beleefbaar gemaakt. Zover is het helaas nog niet; terwijl archeologen nadenken over het belang
van Tweede Wereldoorlogarcheologie, gaat de aantasting van het ondergronds militair erfgoed
gewoon door. Bron:annevankessel.nl/annevankessel/loopgraven-op-de-schop.
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Canadese begraafplaats te Holten
De Canadese Oorlogsbegraafplaats te Holten ligt niet ver ten noorden van het dorp. De daar
begraven 1.355 Canadezen gaven bijna allen hun leven tijdens de laatste fases van de oorlog
in Nederland en tijdens de campagne van het Canadese Tweede Korps in Duitsland.
Deze begraafplaats bevat de graven van de Canadese soldaten die tijdens de laatste dagen van
de oorlog in Noord-Nederland en Duitsland sneuvelden. Er zijn 1394 graven: Zeemacht 2,
Landmacht 1378, Luchtmacht 14, waarvan 1355 Canadezen, 36 Britse, 2 Australische en 1
Belgisch. In 2011 is er een informatiecentrum geopend bij de begraafplaats.

Aan de Eekhoornweg op de Holterberg ligt een stukje Canada. Hier bevindt zich het ereveld
waar de Canadese militairen liggen begraven die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen
in Oost- en Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Na de oorlog kon men in weilanden, bermen
of tuinen witte houten kruisjes zien staan. Deze kruisjes markeerden de plaatsen waar
geallieerde soldaten waren gesneuveld en begraven. De Canadese legerleiding kreeg opdracht
een geschikte plek te vinden waar de gesneuvelden hun laatste rustplaats zouden krijgen. Na
verschillende locaties op de Holterberg te hebben bezocht nam men contact op met
burgemeester Enklaar, die alle medewerking toezegde. Verschillende instanties maakten
bezwaar tegen de opoffering van de natuur voor het aanleggen van de begraafplaats. De
definitieve plek werd uiteindelijk het terrein aan de Eekhoornweg. De heer Sterringa, hoofd
van de school in Dijkerhoek, was eigenaar van de grond en was bereid tot verkoop.
De Canadezen begonnen spoedig met de inrichting van het terrein. De Commonwealth War
Graves Commission nam de architectuur ter hand. Vrachtauto's reden af en aan om de
gesneuvelden op te halen. Na een korte plechtigheid werden ze dan herbegraven. In totaal
vonden 1394 gesneuvelden in Holten hun laatste rustplaats. De graven, eerst voorzien van
witte houten kruisen, werden later vervangen door de huidige stenen grafstenen. Op 5 mei
1948 vond de eerste officiële herdenking plaats, ten teken dat de begraafplaats compleet was.
Talrijke hoogwaardigheidsbekleders, onder wie prins Bernhard, waren hierbij aanwezig.
Schoolkinderen legden bloemen op de graven. Het beheer en het onderhoud van de
begraafplaats is nog altijd in handen van The Commonwealth War Graves Commission.

422

Als men over de begraafplaats loopt, beseft men dat bij elke steen een persoonlijk verhaal
hoort. Het verhaal van een veel te vroeg gestorven soldaat in een voor hem vreemd land. Er
liggen ook enkele Canadezen die omkwamen bij de bevrijding van Holten. De 35-jarige
sergeant Ernest James England van het 8th Reconnaisance Regiment sneuvelde op 8 april
1945 als eerste Canadese militair in Holten. Hij was de zoon van George en Eliza England uit
Toronto en echtgenoot van Alberta E. England. Zijn regiment was een verkenningseenheid,
dat de opdracht had de omgeving te onderzoeken op vijandelijke posities, voordat men
overging tot de aanval. Op die 8ste april werd hun carrier op de Broekweg getroffen door een
granaat. England was op slag dood. Eén van zijn medepassagiers, A.A. Bushensky, werd
zwaar gewond en overleed later die dag. De granaat bleek afgeschoten te zijn door een tank
van de Fort Garry Horse. De mannen kwamen dus om door eigen vuur. Bushensky ligt
begraven in plot 2-H-14 en England in plot 01-A-01.

Elk jaar wordt er tijdens dodenherdenking op 4 mei op de Canadese begraafplaats een
plechtigheid gehouden. De Holtense schoolkinderen spelen daarbij nog steeds een centrale
rol. Zo wordt de jeugd erbij bepaald dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Op
kerstavond plaatsen de Holtense schoolkinderen brandende kaarsen bij alle graven. Eenmaal
in de 5 jaar vinden speciale herdenkingen plaatst. Bij deze uitgebreide herdenkingen zijn
Canadese veteranen, Canadese en Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders, afgevaardigden
van Nederlandse en Canadese legerleiding en vele honderden belangstellenden aanwezig. De
laatste jubileumherdenking vond plaats op 4 mei 2010 en werd bijgewoond door circa 5.000
mensen. Door de jaren heen is de begraafplaats, mede door zijn uitzonderlijke ligging en zijn
prachtige aanleg, een toeristische trekpleister geworden voor Holten. Gemiddeld trekt de
begraafplaats 65.000 bezoekers per jaar.
•
•

The 48th Highlanders
Elk jaar op de zondag 12 april of de eerste zondag daarna wordt er een herdenking
gehouden voor de 20 gevallenen van het Regiment 48th Highlanders of Canada. Dit
regiment bevrijdde Apeldoorn. Daarbij sneuvelde hun commandant LuitenantKolonel MacKenzie op 12 april 1945. De herdenking begint om 14.30 uur en is vrij
toegankelijk. De organisatie ligt in handen van de 48th Highlanders of Holland
Pipes and Drums uit Apeldoorn.

•
•

4 mei Dodenherdenking
Elk jaar op 4 mei, Dodenherdenking, wordt op de Canadese Begraafplaats Holten
een herdenkingsplechtigheid gehouden. Schoolkinderen spelen daarbij een
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centrale rol. Zo wordt ertoe bijgedragen de jeugd ervan te overtuigen, dat oorlog
moet worden voorkomen, vrede niet vanzelfsprekend is en alles moet worden
gedaan om de vrijheid te handhaven. De herdenking begint om 11.00 uur en is vrij
toegankelijk. De organisatie ligt in handen van de Stichting Viering Nationale
Feestdagen Holten in samenwerking met de basisscholen.
•
•

Remembrance Day
Op de tweede zondag in november wordt een speciale herdenking gehouden ter
gelegenheid van Remembrance Day. Deze herdenking begint om 10.30uur en is vrij
toegankelijk. De organisatie ligt in handen van de Seaforth Highlanders Memorial
Pipes and Drums.

•
•

Kerstavond
Op kerstavond plaatsen schoolkinderen op alle graven brandende kaarsen. Het
initiatief hiertoe werd in 1991 genomen door Leena van Dam. In haar geboorteland
Finland is het traditie om op deze wijze op kerstavond overleden geliefden te
herdenken. Mevrouw Van Dam stelde voor de herdenking voor vijf jaar kaarsen
beschikbaar. De Holtense Stichting 'Welcome Again Veterans' heeft tot 2011 op
zich genomen de financiering voort te zetten. De organisatie en financiering ligt nu
in handen van de Stichting Viering Nationale Feestdagen in samenwerking met de
basisscholen. De plechtigheid begint om 16.30 uur en is voor iedereen vrij
toegankelijk.

•
•

Overige plechtigheden
Door het jaar heen bezoeken diverse Canadese Regimenten of organisaties de
begraafplaats en houden hun eigen herdenking. Meestal worden deze
herdenkingen vooraf gepubliceerd. Zij zijn steeds vrij toegankelijk.
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Het Joodse steunfonds in Enschede
De kampafdeling van de Joodse Raad voor Amsterdam schreef het volgende voor:
Richtlijnen (tweede uitgifte)
Bagage
Er wordt met nadruk op gewezen dat men rugzakken meeneemt en geen koffers. Indien men
koffers meeneemt kan dit alleen gebeuren, als deze met stevige draagriemen op den rug
gedragen kunnen worden.
De ervaring heeft reeds geleerd, dat het dringend noodzakelijk is, dat naam en adres in
Amsterdam op de rugzak/koffer geschilderd wordt en dat in de rugzak/koffer een papier met
naam en adres wordt gelegd.
Daarnaast doet men verstandig, aan iedere rugzak/koffer een houten label te bevestigen, de
genummerd bij de inlichtingenbureaux te verkrijgen zijn. Genummerde bagage is makkelijker te
vinden.
Het is misschien ook nuttig, ook wat Duitsch geld bij U te hebben. Het verdient aanbeveling, dat
medegenomen worden: geboortebewijzen, trouwboekjes, diploma’s, getuigschriften, bewijzen
van militaire verdiensten, ook van ouders, bewijzen van toegezegde visa, enz. Photocopieën
hiervan moet men in Holland bij zijn gevolmachtigde achterlaten.
Medische en Algemene Raadgevingen
Vrouwen en meisjes doen verstandig hun haar te laten knippen; (gemakkelijker wasschen en
bestrijden van ongedierte).
Met de kennis van nu is deze tekst duivels. Ongetwijfeld was dit aan de Joodse Raad in
Amsterdam vorogeschreven en kon die geen letter veranderen aan deze door de Duitsers
geleverde tekst. In Enschede hebben ongeveer vijfhonderdvijftig van de dertienhonderd Joden
de oorlog overleefd. Dat is landelijk een hoog percentage. Drie mannen, naast alle anderen,
hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld: dominee Leendert Overduin en de fabrikanten
Sig Menko en Jan van Heek.
Overduin was een vrijdenkende gereformeerde dominee. Hij riep zijn gemeente op tot steun
aan de medemens. Daarnaast organiseerde hij samen met Gerard Sanders van de Joodse
Raad onderduikplekken voor de Joden, zorgde ervoor dat zij voedselbonnen kregen en dat
gastgezinnen betaald werden als dat nodig was. Sig Menko was een Joodse textielfabrikant
en voorzitter van de Joodse Raad in Enschede.
In 1941 waren in Twente bij een razzia ruim honderdvijftig jongemannen opgepakt als
represaille voor een doorgesneden kabel van de Wehrmacht. Bij die honderdvijftig zaten
honderd Joodse mannen die uit de synagoge waren gehaald. De laatste groep werd naar
Mauthausen gestuurd. De vijftig niet-Joodse gegijzelden keerden na enige weken terug uit
kamp Amersfoort. Uit Mauthausen keerde niemand terug.
Menko hield nauwgezet de doodsberichten bij. Hij moest zich daarom regelmatig melden bij
het hoofdkantoor van de Sicherheitsdienst in Enschede, gevestigd in zijn eigen gevorderde
huis, daar aanbellen, belet vragen en wachten tot hem gemeld werd welke jongens aan
hartstilstand of tuberculose gestorven waren. Menko raakte al vroeg doordrongen van de
machinale smeerlapperij en wenste in dat proces geen dienende rol te vervullen.
Eenzelfde duivelse smerigheid zat er in de keuze van de fabriek waar zeshonderdduizend
Nederlandse Jodensterren gemaakt moesten worden. De nazi’s hadden daartoe de
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Enschedese taxtielfabriek De Nijverheid verkozen. Het bedrijf was voorheen eigendom van de
Joodse familie Van Gelderen. De Duitsers hadden de leiding overgenomen. Met ingang van
zondag 3 mei 1942 moest de jodenster op de bovenkleding gedragen worden.
Sig Menko had bezorgd gadegeslagen hoe de taktiek van de nazi’s was, hoe zij eerst in
Duitsland, daarna in Nederland, door een serie wetgevingen en onteigeningen de Joden naar
de rand van de samenleving dirigeerden, tot een pauperbestaan verdoemden, isoleerden en
dan dood maakten. Joods bezit werd afgenomen. Sig Menko had met een vooruitziende blik
de grote textielfabriek van Menko in eigendom laten overgaan naar een aantal niet Joodse
fabrikanten in Enschede: Naar onder andere Jan van Heek. De rest van de aandelen werd
verdeeld over een groep van Enschedese particulieren, banken en fabrieken waaronder J.F.
Scholten en Zonen.
Sig Menko, samen met de andere leden van de Joodse Raad, Isodoor van Dam en Gerard
Sanders, maande de Enschedese Joden niet gedwee te wachten, maar onder te duiken. Zo’n
zeshonderdvijftig onderduikers, onder wie ongeveer vierhonderd Joden uit Enschede, moesten
gefinancierd worden. De uitkering aan het onderduikadres was maximaal veertig gulden per
onderduiker per maand. Onderduikers kostten heel veel geld. Onderduiken in de omgeving
van Enschede en Oldenzaal was niet zo eenvoudig. Enschede had een hoog percentage NSB’
ers, wat het risico op verraad verhoogde, en door de aanwezigheid van het vliegveld en de
strategische belangrijke spoorlijn van Hengelo via Oldenzaal naar Duitsland waren er in
Enschede en Oldenzaal bovengemiddeld veel Duitse troepen aanwezig.
In 1942 legde Sig Menko contact met Wally van Hall, de Amsterdamse bankier die met zijn
broer Gijs een heldenrol in de oorlog vervulde. Wally richtte samen met Jacob van den Bosch
het Nationaal Steunfonds op, ofwel de Bank van het Verzet. Het fonds voorzag een ongekend
groot aantal onderduikers van middelen. Onder leiding van de broers Van Hall werd vanaf de
spoorwegstaking in september 1944, met medeweten van de regering in Londen,
schatkistpapier uit de kluis van de Nederlandse Bank ingeruild voor waardeloos geworden of
vervalst waardepapier. Op die manier vond in stilte de grootste bankroof uit de Nederlandse
geschiedenis plaats. Er werd in vijftien tranches tweehonderdvijfenzeventig miljoen gulden
aan waardepapier uit de kluis van de Nederlandse Bank gehaald zonder dat de directeur van
de bank, de NSB’er Rost van Tonningen, het door had. Het geld werd doorgesluisd naar het
verzet en de onderduikorganisaties. Van Hall werd gepakt door de Duitsers en begin 1945
gefusileerd. De deportaties en de Joodse onderduik vonden plaats voor de tijd dat
waardepapier aan de Nederlandse Bank werd ontfutseld en er ineens geld in overvloed was
voor het verzet.
Jan van Heek haalde op 3 februari 1943 de Enschedese fabrikanten voor vertrouwelijk overleg
bij elkaar in een vergaderkamer van de Twentsche Bank om een geheim fonds voor Joodse
onderduikers te stichtten. De fabrikanten reageerden snel. Rigtersbleek en Van Heek en Co.
gaven per bedrijf negenendertigduizend gulden aan het fonds, Gebroeders van Heek
vijfentwintigduizend en J.F. Scholten en Zonen achttienduizend en nog ongeveer vijftien
fabrikanten
met
iets
kleinere
bedragen
tot
een
totaal
van
tweehonderddrieendertigduizendachthonderdvijftig gulden. Uit deze pot werden de
onderduikers, gecoordineerd door Overduin, verzorgd.
Sig Menko en zijn vrouw doken in mei 1943 onder. Een jaar later zijn zij verraden en op
transport gezet naar Theresienstadt, waar ze in 1945 door de Russen bevrijd werden. Een van
de andere leden van de Joodse Raad die veel voor de onderduikers deed, Gerard Sanders, is
opgepakt door de Duitsers en begin 1945 vermoord in Kdo Langenbilau. Dominee Overduin
werd gearresteerd maar overleefde de oorlog. Met dezelfde gedrevenheid waarmee hij Joodse
onderduikers hielp, zette hij zich na de oorlog in voor de opvang van kinderen van NSB’ers.
Hij wordt herdacht met een plaquette in de Grote Kerk in Enschede. Na de oorlog wilde Sig
Menko iets laten maken dat de inzet van Jan van Heek zou gedenken, maar deze wees dat af
met de woorden: ‘De belooning ligt in de daad zelve’.
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Een strenge morele overtuiging en bescheidenheid. Deze houding van bescheidenheid en
rigoreuze keuzes was wijdverbreid in de oorlogsgeneratie. Engelbert Stork is bij een
vluchtpoging uit Oranienburg neergeschoten. In een individuele actie hielp hij een Joods gezin
en werd verraden. Hij verwoordde zijn besluit simpel en helder: ‘Denk je eens in dat zoiets met
ons gezin zou gebeuren’.

Nur für die Wehrmacht
Het huis van Sig Menko in de M.H. Tromplaan bij het volkspark werd het hoofdkwartier van
de Sicherheitsdienst. De synagoge om de hoek, in de volksmond Circus Menko genoemd, werd
ook gebruikt door de SD.
De Sicherheitsdienst (SD) evolueerde tussen 1931 en 1945 van een bescheiden
Nationaalsocialistische
Duitse
Arbeiderspartij
(NSDAP)-inlichtingendienst
tot
de
staatsinlichtingendienst van nazi-Duitsland met eenenvijftig hoofdafdelingen en
vijfhonderdnegentien regionale afdelingen, enkele duizenden agenten en enkele tienduizenden
informanten.
In de kelder installeerden zij cellen; degebedsruimte deed dienst als aardappelschuur. Dat de
Sicherheitsdienst de mooiste synagoge van Nederland in gebruik nam is waarschijnlijk de
reden geweest dat ze gespaard is gebleven. Het huis in de Tromplaan Sig Menko’s vader werd
een Wehrmachtsheim en het huis ernaast werd een soldatenbordeel. Aan het hek hing een
bord ‘Nur für die Wehrmacht’. Val Sugana, het buitenhuis van de familie Scholten, was het
eerste huis in de omgeving van Enschede dat in beslag genomen werd door de Luftwaffe, in
september 1940. Het stond op de Lonnekerberg. Vandaaruit kon je in alle richtingen kijken,
tot aan Oldenzaal, Enschede en Bentheim. In de wijde omtrek was alles nog heide. Eind 1900
is de grote bebossing ingezet meestal op initiatief van de fabrikanten in samenwerking met de
Heidemaatschappij. De Bataafse Kamp, het huis waar Hendrik Stork in Hengelo woonde, werd
tot lokaal Duits hoofdkwartier gemaakt. Hendrik Stork kon niet tegen onrecht. Toen zijn
Joodse huisarts in 1934 een Berufsverbot opgelegd kreeg, liet hij het rijtuig inspannen en
reed hij naar de arts om hem steun te betuigen: Áls jij niet naar mij kunt komen, kom ik naar
jou’. Anderhalf jaar nadat Hitler aan de macht kwam en twee weken na ‘de Nacht van de
Lange Messen’ overleed Hendrik Stork aan een hartaanval.
Het huis van Stork, De Grundel, was verhuurd en werd ook in beslaggenomen. De Schuur,
het huis van Scholten werd in de loop van 1943 gevorderd. Dit was het uitgebouwde
rietgedekte huis waar vroeger de tuinman woonde. Er werd een loopbrug naar een schuur
gebouwd zodat alle kinderen Scholten ondergebracht konden worden. Aan de vordering werd
geen woord vuilgemaakt. Oma Stork en de kinderen verkasten naar De Bijenkorf, een klein
huis van de familie bij De Koppelboer in De Lutte. De Koppelboer was verhuurd aan Wim en
Herta Blijdenstein. Op De Koppelboer werden Duitsers ingekwartierd. Mevrouw Scholten
woonde op De Paaschberg, in het buitengebied bij De Lutte; dat huis werd eveneens gevorderd.
De Kotten, het huis van Catrien van Heek werd in beslag genomen, na de oorlog door zes
dakloze gezinnen bewoond en aansluitend afgebroken. Haar huis in Merano is enige weken
door de SS-lijfwacht van Albert Speer uitgewoond. Het huis van Bé en Piet Iordens-Stroink
werd door de SS-chef Rauter in bezit genomen. Het IJzerhaar, een familiehuis uit 1900,
gebouwd voor Blijdenstein en genoemd naar het ijzer van inferieure kwaliteit dat daar vroeger
uit de grond werd gehaald, werd in 1944 gevorderd.
De Hooge Boekel van Van Heek werd door de Sicherheitsdienst, onder leiding van SSOversturmführer Knoop, plaatsvervanger van Rauter, geconfisceerd. Het landhuis was in
1927 opgeleverd, gebouwd in opdracht van Helmich van Heek, de schoonvader van Wil
Scholten. Aanvankelijk was het de bedoeling van Helmich om een huis te bouwen dat De
Bellinckhof van de familie Ten Cate in Almelo zou overtreffen. Hij had daarbij het voorbeeld
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van de Wasserburg in Westfalen voor ogen, maar vanwege de zware tijden in de textiel en de
stakingen van 1923-1924 werd er, na familieberaad, besloten de geplande torens te laten
vervallen. Het huis was een modern huis, met lift, telefoon en centrale verwarming. De
zandweg ernaartoe, die bij regen veranderde in een modderpoel, werd verstevigd met gruis
afkomstig van de stoomketels van Van Heek en Co. De jonge bossen rond het huis werden
bemest met katoenafval uit de fabriek. Het zorgde voor een bontgekleurde waas onder de
bomen.
Zodra de Duitsers arriveerden, verliet de moeder van Arnold van Heek met een koffertje ’s
nachts het huis. Vanuit de Hooge Boekel werden de strooptochten van de SD in Enschede en
omstreken georganiseerd. Het was een verzamelplek van alle spullen die de Duitsers in de
wijde omgeving bij elkaar roofden. Paarden, varkens, koeien, boter, rogge, alles werd van
daaruit naar Duitsland doorgestuurd. In de kelder was een slachthuis en een vleesinblikkerij
voor het Oostfront. De SD had op de Hooge Boekel elf man personeel, bestaande uit
Nederlandse gevangenen, Joden en communisten. Vrijwel iedere nacht waren er op de Hooge
Boekel bacchanalen met vrouwen uit Gronau. Vijf van de SD’ers die in het huis zaten werden
na de oorlog in Burgsteinfurt berecht en kregen de doodstraf, dankzij bosbaas Lefers. Die had
naar vers omgewoelde aarde in het bos gezocht telkens als de SD iemand geexecuteerd had.
Het Bouwhuis te Lonneker werd gevorderd op 31 juli 1941, dezelfde dag dat er een gouden
bruiloft werd gevierd. Het Baukommando van het vliegveld trok erin en gebruikte het als
kantoor. In het park werden barakken gebouwd waar de manschappen leefden. Ook Het
Amelink, Het Stokhorst en Het Welna, de grote huizen rondom Het Bouwhuis die allemaal
door verre of nabije familieleden van Scholten werden bewoond, werden een voor een
gevorderd. Alleen het huis van Scholten op de Slaghekkeweg werd niet in beslag genomen en
daar werden onderduikers en piloten op de zolder van de schuur verborgen gehouden. Een
groot deel van de inboedel van Het Bouwhuis, inclusief vrijwel alle schilderijen werd
opgeslagen bij de fabriek van J.F. Scholten en Zonen.
Op 22 februari 1944 werd Enschede om 13.00 uur door een Amerikaans bombardement
getroffen. Er vielen veertig doden. Het bombardement van vijf brisantbommen en ongeveer
twaalfduizend brandbommen op Enschede, Nijmegen en Arnhem was een vergissing. De
Amerikanen dachten dat ze nog boven Duitsland zaten. Zij waren door harde wind afgedreven
en wierpen op de terugweg naar Engeland de bommen af. Het bedrijf J.F. Scholten en Zonen
werd grotendeel verwoest. Vrijwel de gehele inboedel van Het Bouwhuis, inclusief de
schilderijen, opgeslagen in een pand naast het ketelhuis, ging in de brand verloren. De
staande klok die al eerder de grote stadsbrand van 1862 had doorstaan, overleefde het. De
magazijnen van de fabriek en de huizen aan de overkant van de Haaksbergerstraat vlogen in
brand. In een van die huizen woonde een NSB’ er die naarstig probeerde zijn bezittingen in
veiligheid te brengen. Een paar omstanders zeiden dat ze hem wel even zouden helpen en
kieperden onder luid gejuich zijn piano van de derde verdieping de straat op. In het rosarium
van Het Bouwhuis stond een witte bank. Op de bank stond geschilderd: Nur für die
Wehrmacht. De familie Van Heek, die soms in de tuin wandelde, werd geacht er geen gebruik
van te maken.
Enkele weken voor de bevrijding, in maart 1945 waren de Duitsers voorbereidingen aan het
treffen om Het Bouwhuis in brand te steken. De kelder was volgestouwd met stro. Scholten
zat ondergedoken, maar hij wist dat de hoofdofficier van het Baukommando uit een
fabrikantenfamilie kwam die in Wendlingen hulzen voor de textielindustrie maakte. Scholten
belde hem maar kreeg de man niet aan de telefoon. Toen is hij naar het huis van de
commandant aan de Noord Esmarkerrondweg gefietst en heeft de huishoudster naar het
kantoor in Het Bouwhuis laten bellen. Hij liet de Duitse officier weten dat hij hem na de oorlog
zou weten te vinden als hij Het Bouwhuis in brand zou steken. Dat was een gok want op dat
moment waren de Duitsers nog de baas in Twente. Bovendien zat Scholten ondergedoken. De
commandant van het Baukommando zweeg even en antwoordde toen: ‘Ach ja, Herr Scholten,
nach dem Krieg brauchen wir einander auch wieder’.
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Op de dag van de bevrijding in Twente, 1 april 1945, fietste de familie Scholten op fietsen met
houten banden naar Het Bouwhuis. Midden op het grasveld, omringd door vele
granaatinslagen, stond de zonnewijzer, ongeschonden. De sokkel van de zonnewijzer was van
Bentheimer zandsteen. Binnen was het een zwijnenstal. Het ontbijt stond nog op tafel: eieren,
brood. Overal lagen papieren op de grond, halfverbrande dossiers en proppen papier in de
open haard. Ze hadden alle belangrijke paperassen proberen te verbranden. Het huis was
echter gespaard. Het stro lag onaangeroerd in de kelder. In de zitkamer hing boven de haard
een groot portret van Hitler. Die ochtend hadden Engelse militairen het huis geinspecteerd.
Een van hen had een half afgekloven dikke sigaar in de mond van Hitler gepropt.
Uit het oorlogsdagboek van Bé Iordens:
22 november 1941 Al die mensen die maar naar de gevangenissen gesleurd worden en die
arme joden, die bij rissen sterven. Men zegt dat ze voor vivisectie gebruikt worden, om serum
te maken voor scheurbuik en vlektyfus.
27 juli 1942 Gister kwam Hans hier met zeer alarmerende berichten uit Amsterdam. Ze
hebben 4000 Joden naar Duitsland gestuurd, vermoedelijk om daar afgemaakt te worden. Er
speelden zich de vreselijkste tonelen af op straat. Joden, die wilden vluchten of zich
verweerden, werden neergeschoten. Enkele stumpers sprongen in de grachten en verdronken.
Er heerst overal een spanning, die haast niet te houden is. Een groot aantal vooraanstaande
mannen is als gijzelaar gevangen genomen. Ik hoorde uit Enschede dokter Van der Wal, de
Vries Reilink, Helmich Ledeboer en Bob Roelvink zijn als gijzelaar gevangen genomen.
1 mei 1943 En de angst dat ze je kinderen doodschieten is wel heel groot. In Hengelo zijn alle
fabrieken uit protest gaan staken. Toen wij er langs kwamen, werd afgeroepen dat de
bevolking om 8 uur binnen moest zijn. Vrijdagmorgen is Arnhem in staking gegaan, fabrieken,
winkels tot aan de waterleiding.
15 oktober 1943 Sinds gister zijn we bij tante Ins gelogeerd, voor Pieter werd het hoog tijd
dat hij er uit kwam. Hij had allerlei hallucinaties over verborgen radiotoestellen, opengebroken
vloeren, pijnbank, vijf jaar gevangenisstraf en verbeurdverklaring van al je goederen. Ja, we
leven wel in leuke tijden. Zondag is er een luchtgevecht boven Enschede geweest. Er zijn de
zwaarste bommen, die bestemd waren voor Duitsland op de stad gevallen. De verwoesting is
ontzettend. Gebroeders Van Heek is helemaal vernield.
29 januari 1944 Jan Scholten kreeg bericht dat al het hout van Bouwhuis, Amelink, Welna
en Stokhorst tot op zestien meter gekapt moet worden. Het ligt net in de radius van de
startbaan van het Twentsche vliegveld en daar de bommenwerpers langzaam stijgen, moeten
de eeuwenoude bomen eraan geloven. Jan Scholten is gewoon wanhopig, maar als je bij de
Duitse instantie komt om je te beklagen, zeggen ze: ‘Wat zijn nu bomen vergeleken bij de
verwoesting die in Duitsland plaats heeft’.
2 maart 1945 Vandaag is het een jaar geleden dat Frits in Hasselt werd doodgeschoten en dat
we het pas drie dagen later hoorden. Als je denkt dat de grootste ramp in je leven en dat je
van niets weet, vrolijke liedjes zingt, dat je lacht en bridgepartijtjes hebt en dat ondertussen
dit kind waar je zo ontzettend trots op was dood en ontzield in een vreemd land ligt. En toen
op een zondag dat Hans thuis was, werd hij beneden geroepen en deelde iemand hem het
vreselijke bericht mee. Ik zat net aan de naaimachine toen Hans op de slaapkamer kwam:
‘Moeder, nu moet je heel flink zijn; daar is iemand die zegt dat Frits overleden is’. Op dat
ogenblik is er ook iets in mij gestorven dat nooit meer levend zal worden. Ik heb dit jaar
doorgeworsteld en ik zal blijven vechten tegen het moedeloze en het grijze dat mij wil
overwoekeren. Ik ben zo rusteloos geworden en kan nergens meer aarden. Ik wilde zo graag
eens een ernstig gesprek met iemand hebben maar je spreekt nooit meer iemand alleen. Je
bent steeds in de menigte met veel te veel mensen in een kleine ruimte en al je goede vrienden
zijn uit elkaar gegroeid. Ik honger soms naar muziek en naar schoonheid maar er is alleen
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maar de zorg voor het dagelijkse onderhoud. Wij kleden ons in lompen, slapen in vodden en
eten uit de pan. Je hebt handen als een grondwerker. Al het decorum is verdwenen.
8 februari 1946 Als je ouder wordt, zitten overal herinneringen aan vast. Het station van
Utrecht. Je verwacht ieder ogenblik Frits tegen te komen. Frits, met zijn lange benen en zijn
slordige kleren en zijn lieve bruine ogen. Frits met zijn aktentas onder de arm, dravend naar
een trein die hij op het laatste nippertje haalt en Anne achter hem aan.
29 juni 1946 Er is weer een Frits Iordens. Ik was er bij toen hij om kwart voor elf op de wereld
kwam. Hij is moddervet en weegt 8 pond. Hij heeft donker haar en een krulneus en hij kijkt
vuil. Annemieke heeft zich kranig gehouden. Ze heeft geen kik gegeven. Het is een wonder en
het maakt je helemaal stil van geluk. Ik had niet gedacht dat ik nog ooit weer zo blij kon zijn.
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Nawoord
Almelo en Wierden behoorden tot de zwaarst bevochten gemeenten in Twente. Omdat veel
panden niet in een bewoonbare staat verkeerden, ontstond er een serieuze woningnood. Het
gevolg was dat mensen met grote huizen gedwongen inwoning kregen van personen die
tijdelijk geen dak boven hun hoofd hadden. Dat gaf natuurlijk spanningen. Een en ander
kwam tot een hoogtepunt toen honderden gerepatrieerden uit Duitsland zich voor korte of
langere tijd in Almelo vestigden. De woningnood zou tot in de jaren vijftig voortduren.
Ook waren veel panden door de Canadese bezettingsmacht gevorderd. Na de capitulatie van
Duitsland kwamen de eenheden die Twente bevrijd hadden terug naar die regio. Zo werden
de soldaten van het South Alberta Regiment in Almelo gelegerd evenals de New Brunswick
Rangers en de Argyll and Sutherland Hoghlanders. De Canadian Grenadier Guards vonden
onderdak in Borne en de Lake Superiors in Hengelo. De Algonquins werden in Wierden
ondergebracht. Behalve in scholen en andere overheidsgebouwen werden kleine groepjes bij
particulieren ondergebracht. De Canadezen zouden tot september en oktober in Twente
blijven. Daarna volgden overplaatsingen naar elders waarna de meesten omstreeks november
voorgoed terugging naar Canada.
De naoorlogse wederopbouw gebeurde beetje bij beetje, waarbij Twente het geluk had op de
toen nog oplevende textielindustrie te kunnen terugvallen. Vanwege de woningnood in de
jaren na de Tweede Wereldoorlog werd in de beginjaren vijftig van de twintigste eeuw
hoogbouw in Enschede ontwikkeld. Links en rechts naast de G.J. Van Heekstraat verrezen de
eerste flats van Enschede. Zo is de sterrenbuurt met de straatnamen zoals Maanstraat,
Zonstraat en Meteorenstraat ontstaan. De portiekflats met de kenmerkende roodbruine
bakstenen en schui er ne pannendaken staan er nog steeds.
In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog raakte Enschede door bombardementen veel
woonruimte kwijt. Mede daarom was na de oorlog een grote woningnood. Om de ergste nood
op te vangen werden in de jaren 1949 tot 1951 een wijkje met witte noodwoningen gebouwd.
Dit buurtje kreeg al snel de naam Sahara, vanwege de zandvlakte waar het op gebouwd was.
De woningen kregen een bouwtechnische levensduur mee van vijfentwintig jaar. Echter door
diverse renovaties en de mooie ligging is het tegenwoordig op een bungalowpark gaan lijken,
waar men nog steeds met veel plezier woont.
Na de oorlog werd de opsporing van oorlogsmisdadigers en collaborateurs ter hand genomen
door de Politieke Opsporingsdienst (POD). Later werd deze dienst omgedoopt tot Politieke
Recherche Afdeling (PRA). De diensten stonden in contact met de Fieldsecurity, die eveneens
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actief aan de opsporing van de SD’ers deelnam. Er waren tijdens de bevrijdingsdagen reeds
honderden verdachten gearresteerd. Om de zaak beheersbaar te houden werden de lichte
gevallen na enkele weken naar huis gestuurd en kregen huisarrest. De zware gevallen werden
na verloop van tijd overgebracht naar kamp Erica bij Ommen of verdwenen naar kampen in
de Noordoostpolder. De berechting van deze mensen zou later plaatsvinden. Almelo was in
november 1945 de eerste stad in Nederland waar een proces tegen oorlogsmisdadigers
plaatsvond. Een Engelse rechtbank behandelde de zaak omdat die onder andere de moord op
de Engelse piloot Hood betrof. In een driedaagse zitting werden vier SD’ers die betrokken
waren bij oorlogsmisdaden voor hun daden ter verantwoordling geroepen. Op 26 november
werden de twee hoofddaders, Sandrock en Schweinberger, ter dood veroordeeld. De twee
medeplichtigen, Wiegner en Hegeman, kregen vijftien jaar gevangenisstraf opgelegd. Op 13
december werden Sandrock en Schweinberger in het tuchthuis van Hameln door middel van
ophanging geexecuteerd.
Voor de Tweede Wereldoorlog waren in Almelo de enige tehuizen voor bejaarden het Sint
Antonie Gasthuis aan het Schalderoi en het Sint Canisius Huis, een afdeling van het Sint
Elisabeth Ziekenhuis aan de Hofkampstraat. In het jaar 1944 bood Willem Constatijn, graaf
van Rechteren Limpurg, die toen in diplomatieke dienst was en in Egypte verbleef, zijn Huis
Almelo aan als huisvesting voor bejaarden. Tijdens de oorlog werd het Huis gevorderd door de
nazi’s en daarna door de geallieerden. Op 18 april werd het Huis tijdelijk in gebruik genomen
voor de bejaardenzorg. Ondertussen nam K.J. Eilander, voorzitter van de diaconie, het
initiatief voor de aankoop van de grond waarop de villa Het Paviljoen had gestaan aan de
Vriezenveenseweg, eigendom van de familie Tilanus. Op 13 juli 1949 passeerde de akte van
de stichting van het bejaardencentrum De Klokkenbelt. In de buurt zijn vroeger klokken
gegoten, vandaar de naam. Op 9 februari 1952 opende Willem Drees senior de inrichting.
Regelmatig verwijzen actievoerders naar de Tweede Wereldoorlog om hun argumenten kracht
bij te zetten. Zo wil de overheid in 1971 een volkstelling houden. Op actieposters wordt
verwezen naar registratiemaatregelen die de Duitse bezetters tijdens de oorlog gebruikten om
de bevolking te controleren en de joden weg te voeren. Veel mensen weigeren aan de telling
mee te werken. Een nieuw geplande telling in 1981 wordt niet uitgevoerd. Als de
Centrumpartij in 1982 een zetel behaalt, zit er voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog
een openlijk racistische partij in het parlement. Het wekt de vrees dat de verschrikkingen uit
de nazi-tijd zich zullen herhalen. Er wordt fel actie gevoerd tegen de partij. Een algemene
legitimatieplicht wordt in Nederland jarenlang tegengehouden. De Duitse bezetters hadden in
1941 het persoonbewijs ingevoerd; de herinnering daaraan roept angst en weerzin op. Maar
de tijden veranderen. In 2003 wordt de identificatieplicht zonder veel ophef ingevoerd.
Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog is de ontginning van waterrijke natuurgebieden in
Twente nog met groot elan aangepakt. Om het in cultuur brengen van de woeste gronden
mogelijk te maken diende de afwatering sterk te worden verbeterd. De Regge en nagenoeg alle
beken zijn gekanaliseerd.
Sinds mei van het jaar 1940 zijn er vierenzeventig jaar verstreken. Een generatie die nu al de
vijftig gepasseerd is kent de oorlog alleen nog van horen zeggen. In Enter is gelukkig gedurende
de oorlogsjaren niet zoveel gebeurd. In de gezinnen die wel getroffen zijn heeft de oorlog diepe
sporen achtergelaten. Onmenselijk zwaar was het lot van de joodse gemeenschap in Enter.
Na september van het jaar 1944 kwamen steeds meer Entersen tot het besef welk een
gruwelijke misdaad aan deze burgers werd voltrokken. In contacten met de weinige
overlevenden uit de joodse gemeenschap blijkt dat het onmenselijk leed, hen door de Duitse
bezetters aangedaan op geen enkele manier verwerkt is en ook nooit verwerkt zal worden. Van
het gezin Van Hoorn overleven Mannie en Betje de oorlog. Ze waren samen met Benjamin
Samuel ondergedoken bij de familie Velten aan de Hoesselderdijk. Benjamin overleeft de
oorlog ook. Levy Samuel is de enige die van zijn gezin de oorlog overleeft. Van het gezin Spanjer
overleeft alleen dochter Hilde. Van het gezin Frank, waarvan mevrouw Frank niet Joods was,
overleven beide echtgenoten de oorlog. Van het gezin Nathans overleeft niemand de oorlog.

433

24 okt. 2013 - Duikers gaan op negenenveertig plaatsen in het kanaal Almelo-De Haandrik
duiken. De kans bestaat dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het kanaal liggen.
17 april 2014 - Arbeiders hebben donderdag tijdens dregwerkzaamheden in het kanaal langs
het gerechtsgebouw in Almelo een granaat boven water gehaald. Het explosief is waarschijnlijk
een restant uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD)
heeft het projectiel weggehaald. Het gerechtsgebouw is niet ontruimd en de zittingen gingen
gewoon door. Wel werd de hoofdingang even afgesloten.

Handgranaat
Om er zeker van te zijn dat de inwoners van de Dinkellandse kern Saasveld geen gevaar lopen,
laat de gemeente onderzoeken of er op het terrein van het voormalige 'schijnvliegveld' aan de
Zandbongenweg bommen liggen. Dat onderzoek moet duidelijk maken of er daadwerkelijk
bommen liggen en zo ja hoe die dan op een veilige wijze onschadelijk gemaakt moeten worden.
Het voorstel van burgemeester en wethouders komt in janauri voor besluitvorming aan de
orde in de Dinkellandse gemeenteraad. Op genoemd
terrein heeft tijdens de
Tweede Wereldoorlog een zogenaamd 'schijnvliegveld' gelegen. Doel daarvan was om de
aandacht af te leiden van de vliegbasis Twenthe.
Het schijnvliegveld is destijds gebombardeerd. In 2006 is door de het Explosieven Opruimings
Coomando (EOC) een explosief op het terrein geruimd en zijn meerdere hulzen meegenomen
door het EOC.
Op basis van een historisch vooronderzoek en verkennende meetwerkzaamheden die daarna
hebben plaatsgevonden, is vastgesteld dat het voormalige schijnvliegveld als verdacht terrein
dient te worden bestempeld en dat er gebruikte of ongebruikte explosieven kunnen zijn
achtergebleven. Er zijn in ieder geval twee objecten gevonden die op basis van omvang en
ijzerhoudende materialen in verband worden gebracht met mogelijk explosieven c.q. munitie.
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Op basis van het historische vooronderzoek en de verkennende meetwerkzaamheden wordt
nu aan de gemeenteraad voorgesteld om een veel groter gebied te laten onderzoeken en
eventuele vondsten te laten ruimen. De gemeente is binnen de verantwoordelijkheid voor de
openbare orde en de lokale veiligheid verantwoordelijk voor het opsporen en onschadelijk
maken van explosieven. Dit al dan niet opsporen en ruimen wordt vooral beoordeeld in relatie
tot het huidige en toekomstige gebruik van het gebied.

Naast de autobusdiensten verhuurt Koenderink uit Enter ook een luxe auto. Dan komt de
Tweede Wereldoorlog. Alle auto’s en autobussen worden in beslag genomen. De Duitsers
vestigen hun hoofdkwartier in hotel de Adelaar. Na de oorlog zijn de boerenbruiloften op de
deel van de boerderij nagenoeg afgelopen. Er komt vraag naar grotere en luxere zalen.
De wereld van voor de Tweede Wereldoorlog en ook nog een periode erna kende werkelijk
armoede. Speelgoed werd allen met verjaardagen en Sinterklaas gekocht, geld uitgeven was
een serieuze zaak. Het was zaak de kinderen zo op te voeden dat ze niet alles kregen wat ze
wilden. Eten wat de pot schaft en mooi niet dat de ouders zeiden, ‘sla vandaag de warme
maaltijd over en eet maar brood.
‘Omstreeks het jaar 1940 was de toestand dan ook zo, dat verschillende bedrijven de strijd
om het bestaan niet lang meer konden volhouden en failliet zijn gegaan', aldus G.J. Beltman,
hoofd van de openbare lagere school te Enter, in een artikel van 3 mei 1945. Na de Tweede
Wereldoorlog waren er nog honderd bedrijven waarvan vijfentwintig machinale, met ruim
driehonderd werknemers.
Na de Tweede Wereldoorlog was er van de zompen in Enter niet veel meer over dan een klein
aantal restanten. Het schip van Jans ten Berge werd ondergebracht in het openluchtmuseum
te Arnhem waar tijdens de oorlog een granaat het schip versplinterde. Van deze 'Recht door
Zee' zijn de restanten tegenwoordig opgeslagen in het museum in Enter. Aan Enter is de
verandering ook niet voorbij gegaan. Na de Tweede Wereldoorlog waren er nog honderd
klompenbedrijven waarvan vijfentwintig machinale, met ruim driehonderd werknemers. Nu
zijn er nog slechts enkele over. Er waren drie werven waar zompen gebouwd werden en er
zeilden door heel Twente Enterse zompen, waarvan honderdenzestig uit Enter zelf. Na de
Tweede Wereldoorlog was er van al die zompen niet veel meer over dan een klein aantal
restanten. De laatste tol, bij de ophaalbrug over de Regge – bij boer Exoo – is pas in de Tweede
Wereldoorlog opgeheven. De van kastelen bleven alleen de ronde toren (mot) en de aanzet van
het aangrenzende stalgebouw op de voorburcht bestaan tot in de Tweede Wereldoorlog. Deze
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toren uit de veertiende of vijftiende eeuw werd in de negentiende eeuw hersteld en van
kantelen voorzien. Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog is de ontginning van waterrijke
natuurgebieden in Twente nog met groot elan aangepakt. De Schipleide werd na de Tweede
Wereldoorlog overdekt, omdat ze werd gebruikt als het riool van Oldenzaal. Nu is hiervan
vrijwel niets meer terug te vinden, omdat hier het recreatiepark 'Het Hulsbeek' is gecreëerd.

Direct na de Tweede Wereldoorlog ontbrak nog elke vorm van samenwerking. Alles wat de
streektaal betrof ging op dezelfde ongeorganiseerde wijze door. Af en toe verschenen er
boeken. ‘Um d’n heerd’ van B. te Lintelo kwam uit in het jaar 1948. De schrijver was op dat
moment al eenentachtig jaar. Hij had zeventig verhalen, die hij vroeger aan het haardvuur
hoorde vertellen, opgeschreven en gebundeld. Het volgende, zeer korte verhaal stond onder
meer onder het kopje ‘Speuke’.
Jan Gierveld is geboren op 1 februari 1935 in Wierden. Zijn vader was boer en kruidenier.
Hij kreeg les van de beeldhouwer Hulsbeek, die na 1945 staties ontwierp voor kerken in
Duitsland. Hulsbeek gooide de producten van Jan Gierveld weg wanneer hij vond dat ze niet
goed waren. Later kreeg Jan les op de Academie voor Kunst en Industrie (AKI) te Enschede;
deze was door Jan Jans en Jan Stam opgericht. De vader van Jan Gierveld was op elementaire
wijze bezig met bewerken, zaaien en oogsten. Jan wilde schilderen zoals zijn vader omging
met de grond. Op de AKI kreeg hij les van Johan Haanstra. Deze was docent schilderen,
tekenen en monumentale kunst. Johan Haanstra is de broer van de cineast Bert Haanstra
en de winnaar van de Gerard ter Borchprijs. Johan Haanstra behoorde tot de Nieuwe Groep,
een groep van kritische beeldende kunstenaars. Ze voerden in Twente direct na de Tweede
Wereldoorlog het herboren expressionisme, kubisme annex abstracte kunst in. Johan
Haanstra had veel begaafde leerlingen om zich heen die op ambachtelijke wijze werden
ingewijd in het schilderen, tekenen en in het ontwerpen en uitvoeren van sgrafitto’s (in een
lichte laag worden figuren aangebracht en daarna weggewerkt, zodat ze zich op de donkere
laag aftekenen) en mozaïeken.
Voor de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog was het centrum van Hengelo rondom
het Burgemeester Jansenplein en de Telgen bepaald dorps. De bombardementen waren
gemunt op het spoorwegknooppunt. De tuindorpen ten zuiden van de spoorlijn zijn vele jaren
het nationale schoolvoorbeeld voor goede woonwijken geweest. Voorbeeld is ’t Lansink dat op
initiatief van C.T. Stork tussen de jaren 1911 en 1917 is gebouwd. Na de oorlog heeft men
van de nood een deugd gemaakt en de stad een gloednieuw en modern hart gegeven.
De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, die dinsdagochtend in november van het jaar
2011 bij werkzaamheden in Nijverdal (gemeente Hellendoorn) werd aangetroffen, is rond
14.00 uur 's middags in het buitengebied bij het naburige Wierden gecontroleerd tot
onploffing gebracht. Onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wees
uit dat de bom, een 500-ponder, niet op scherp stond. Het explosief kon per vrachtwagen
naar een zandvlakte bij Wieren worden vervoerd, waar het tot ontploffing is gebracht. Het
verkeer op de Wierdenseweg en treinverkeer tussen Wierden en Nijverdal is weer vrijgegeven.
De vliegtuigbom werd dinsdagochtend gevonden door werklieden die bezig waren met
graafwerkzaamheden nabij de Reggebrug. Het gebied in een straal van honderd meter werd
enige tijd ontruimd. Daarbinnen stonden een bouwmarkt en één woning. Aan de
Wierdensestraat wordt gewerkt aan een nieuwe spoortunnel. Daarbij wordt ook een tijdelijke
brug aangelegd. De vliegtuigbom is aangetroffen aan de Rijssense zijde van de Regge. De
Almelose A en een zijtak van het Twentekanaal lopen door Almelo. Deze zijtak is vlak na de
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Tweede Wereldoorlog gegraven voor de aanvoer van kolen, om de industrie van Almelo op gang
te krijgen. Het graven van het kanaal was een werkverschaffingsproject. Het laatste stuk van
de zijtak en de havens zijn aangelegd met Marshall geld.
Vanaf het midden van de achttiende eeuw tot de Tweede Wereldoorlog kende Enter een kleine
Joodse gemeenschap. Gedurende de oorlog zaten de Joodse families ondergedoken bij Enterse
boeren in het buitengebied. Op 10 mei 1943 werden zij verraden, opgepakt en niet veel later
omgebracht in Sobibór. Slechts enkele Joden wisten het verraad te ontkomen. Een
oorlogsmonument herinnert aan gebeurtenissen. Bovendien zijn in 2012 Stolpersteine
(struikelstenen) geplaatst bij de woningen van de Enterse Joden.
Burgemeester Arco Hofland heeft tijdens de Hoolter Museumdag op woensdagmiddag 8
augustus
2012,
de
tekstpanelen
in
Oudheidkamer
Hoolt’n
onthuld.
Bij de oriëntatie voor de herinrichting van de oudheidkamer aan de Dorpsstraat in Holten,
stuitte het bestuur in Ommen op panelen met daarop een korte historie van de kastelen daar
in de buurt. “Dat zou best ook wel leuk zijn voor Holten”, geeft voorzitter Jan Beumer van
Stichting Oudheidkamer Hoolt’n aan. “En dan met teksten over Holten en wat er in Holten is
gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het arbeidskamp in Holten, de V1’s zoals die werden
afgeschoten op de Holterberg, de bevrijdingsroute van de Canadezen in Holten, de
oorlogskranten en over de Canadese begraafplaats.” “De geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog heeft altijd heel veel impact op de inwoners van Holten gehad. Het is mooi dat
dit nu op een hedendaagse manier is vastgelegd”, zei burgemeester Arco Hofland. “Het is mooi
dat dit niet alleen bedoeld is voor de Holtenaren, maar ook voor de toeristen die hier
langskomen. Want de boodschap van de oorlog en waar we bij stil moeten staan, klinkt door.
En het is belangrijk dat iedereen daar kennis van neemt.”

Enter, 20 januari 2015
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