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Al vanaf de zomer, half juli 1940, zoemden de geruchten door het land. Er  

zou een verordening komen, die binnen alle onderwijsinstituten zou leiden  

tot een scheiding van Joodse en niet-Joodse leerlingen. Op 18 augustus 

1941, toen de schoolvakanties nog niet voorbij waren, kregen alle onderwijs-

instellingen in ons land een brief. In opdracht van Reichskommissar 

Arthur Seyss-Inquart, de hoogste baas van de Duitsers in ons land, zouden 

schoolkinderen ‘van Joodschen bloede’ op korte termijn op afzonderlijke 

scholen worden samengebracht. Op korte termijn moesten de scholen de 

namen doorgeven van hun Joodse leerlingen. G.W. Glas en P.C. Benink, 

39

Vijf kinderen van Prinseschool  
gestorven in kamp Auschwitz



G
es

ch
ie

de
ni

s v
an

 E
ns

ch
ed

e 
 3

9 
 V

ijf
 k

in
de

re
n 

va
n 

Pr
in

se
sc

ho
ol

 g
es

to
rv

en
 in

 k
am

p 
Au

sc
hw

itz

316

Na de stadsbrand van 
7 mei 1862 bouwden 
de Joden een nieuwe 
synagoge met een 
school aan de huidige 
Noorderhagen, toen 
de Achterstraat. In de 
nieuwe synagoge aan 
de Prinsestraat waren 
twee leslokalen waar 
Joodse kinderen les 
kregen. 

schoolhoofden van de Eerste en de Tweede Prinse-
school, zonden op respectievelijk 27 en 26 augustus 
1941 hun lijsten in. De Eerste Prinseschool telde zeven 
Joodse leerlingen, de Tweede Prinseschool tien. Na  
1 september 1941 kwamen deze leerlingen niet op hun 
school terug, evenmin als de andere Joodse leerlingen 
van de gewone openbare lagere scholen in de stad: 
acht van de Brinkschool, twaalf van de Zeggeltschool, 
zeven van de Javaschool, één van de Minkmaat-
school, vijf van de Emmaschool, tien van de Bothof-
school, vijf van de Hogelandschool, zeventien van  
de Enschedesche Schoolvereeniging. Ze waren niet 
lan ger welkom op hun school, ze moesten naar een 
Joodse school, waar ze alleen mochten worden on-
derwezen door leerkrachten die eveneens ‘van Jood-
schen bloede’ waren.1

Voor deze Enschedese Joodse schoolkinderen en 
hun lotgenootjes uit omliggende gemeenten was er 
plaats in de Westerschool, de voormalige School E2 
aan de G.J. van Heekstraat, tenminste wanneer ze 
in klas drie of hoger zaten, want door plaatsgebrek 
werden de kinderen uit de eerste en tweede klas on-

dergebracht in de schoollokalen in de Synagoge.2 Als 
hoofd van de school werd aangetrokken de 29-jarige 
Leonard van der Velde, een onderwijzer aan een 
openbare lagere school in Zwolle, die tijdelijk werkte 
aan een Joodse school in Amsterdam. Hij tekende op 
30 september 1941 zijn plechtige verklaring dat hij, 
zo lang hij zijn ambt zou bekleden, 

...... de verordeningen en andere bepalingen van 
den Rijkscommissaris voor het Nederlandse 
gebied en van de hem ondergeschikte organen 
naar eer en geweten zal nakomen, en zich zal 
onthouden van elke handeling, gericht tegen het 
Duitsche rijk of de Duitsche Weermacht. 

Van de zeventien kinderen van de Eerste en Tweede 
Prinseschool hebben Doris Heymans, Heij mann Co-
hen, Margrit Cohen, Bendix David de Leeuw en Elina 
de Leeuw de oorlog niet overleefd. Zij vonden alle 
vijf de dood in Auschwitz, met andere Enschedese 
schoolkinderen. Doris stierf er op 28 januari 1944, 
Heijmann op 29 oktober 1942, Margrit op 12 okto-
ber 1942, Bendix David en Elina op 28 februari 1943. 

In de Westerschool kwam ook een Joodse ULO.3 
Het Twentsch Israëlitisch Lyceum vond onderdak in 
het huis Lasondersingel 138.4 Het was sinds 1928 
het huis van de Joodse familie Hedeman, Hugo en 
Johanna (Annie) Rozendaal. Hugo Hedeman was di-
recteur van Spinnerij Roombeek.5 Het huis had een 
blauwgroene ingang, daarom noemden de leerlingen  
het ‘het aquarium’, het was in 1925 gebouwd naar 
een ontwerp van de Apeldoornse architect Henk  
Wegerif. Het Lyceum ging op 5 januari 1942 van 
start, met 32 leerlingen. 

Als gevolg van diverse maatregelen die de Duitsers  
voorschreven, moest de Westerschool voor glo en ulo  
het gebouw aan de Van Heekstraat 162 ver laten en ver- 
huisde naar de Lasondersingel 138. Nog geen veer - 
tien dagen later kreeg burgemeester Rückert bericht 
dat het pand aan de singel was verkocht en dat het 
huurcontract niet kon worden verlengd. Op 1 januari  
1943 moest het pand leeg worden opgeleverd. De leer- 
lingen vonden een plek in de feestzaal van de syna-
goge aan de Prinsestraat. In het voorjaar van 1943 
telde het Joods Lyceum nog slechts zeven leerlingen. 
Niet lang daarna stopte het onderwijs aan Joodse 
kinderen, want op 23 maart 1943 kondigde de be-
zetter een algeheel verblijfsverbod af voor Joden in 
de meeste provincies, ook in Overijssel moesten alle 
nog aanwezige Joden Enschede verlaten en afreizen 
naar Vught. Het was het einde van het Joodse onder-
wijs in Enschede.6 In het huis van Hedeman woonde 
daarna de bekende NSB-er Gerard Hasperhoven, bio-
scoopexploitant. Na de oorlog werd de uitgewoonde 
en leeggeroofde woning toegewezen aan dominee 
Leendert Overduin, die er tot 1955 heeft gewoond.7

Prinseschool als Kriegslazaret 
In de eerste jaren van de oorlog gingen de lessen 
op de Prinseschool, naast de Synagoge in de Prin-

Het Joods Lyceum vond 
onderdak in een villa 
aan de Lasondersingel. 
Deze foto van 
leerlingen werd na 
de oorlog verscheurd 
teruggevonden. 
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sestraat, vrij normaal door, tot in september 1944, 
toen de Duitsers de Synagoge al hadden gevorderd, 
ook de school werd opgeëist en als Kriegslazaret in 
gebruik werd genomen. Op het dak van de lagere 
klassen aan de straatzijde werd een groot rood kruis 
geschilderd, zodat het gebouw bij bombardementen 
kon worden gespaard. Ook de Hogere Textielschool 
aan het De Ruyterplein was een Duits ziekenhuis 
voor gewonde krijgers geworden. 

De lessen voor de leerlingen van de Prinseschool 
werden op diverse plaatsen in de omgeving van de 
school voortgezet. De lagere klassen van de 2de Prin-
seschool kregen les in de fabrieken van Van Dam, 
aan de Emmastraat, de eerste en tweede klas sa-
men in één grote, hoge ruimte. Veel leerlingen kre-
gen les bij ouders thuis. Ook werd les gegeven in an-
dere scholen waar toevallig een lokaal vrij stond, in 
schaftlokalen van fabrieken, op de bovenverdieping 

van een hotel op de Markt, op de zolder van de Mat-
zesfabriek Hollandia aan de Nieuwstraat. Na 1 janu-
ari 1945 was het voor de onderwijzers te gevaarlijk 
over straat te gaan, er werden voortdurend razzia’s 
gehouden en omdat velen dachten dat de bevrijding 
niet ver weg was, werd besloten de lessen stop te zet-
ten. Nadat de laatste Duitsers ons land hadden ver-
laten en we weer vrij waren, duurde het nog tot na 
de zomervakantie eer de lessen op de school konden 
worden hervat. Kort na de bevrijding hadden de ge-
allieerden het gebouw nodig als rustplaats voor de 
naar Duitsland doortrekkende legereenheden en 
daarna was het een tijdlang in gebruik bij de Bin-
nenlandse Strijdkrachten.

Het verhaal van Channa
Het verhaal van de Prinseschool is vooral ook het 
verhaal van Channa, een Joods klasgenootje.  

Alle scholen moesten 
aan de Duitse 
bezetters de namen 
doorgeven van hun 
Joodse leerlingen. G.W. 
Glas en P.C. Benink, 
schoolhoofden van de 
Eerste en de Tweede 
Prinseschool, zonden 
op respectievelijk 27 
en 26 augustus 1941 
hun lijsten in. De 
Eerste Prinseschool 
telde zeven Joodse 
leerlingen, de Tweede 
Prinseschool tien. 

Joodse scholieren 
werden in de 
zomer van 1941 
ondergebracht in de 
Westerschool aan de 
G.J. van Heekstraat.
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We waren oorlogskinderen, sommigen waren in de 
laatste maanden van 1939 geboren – de toen zo-
genoemde late leerlingen – anderen waren een jaar 
ouder. De meesten waren in 1940 geboren, veelal 
kort voor de Duitsers op 10 mei 1940 Enschede bin-
nentrokken. Het Joodse meisje Channa Andriesse 
was in de tweede bij ons in de klas gekomen. Op 
een goede dag kwamen Channa en haar zusje Je-
didja niet terug. Ze was verhuisd natuurlijk, maar 
waarom, wanneer, waar woonde ze nu? Pas in 2006, 
toen ik onderzoek deed voor mijn proefschrift over 

Jan Herman van Heek en me verdiepte in zijn acti-
viteiten voor Joodse onderduikers, las ik het ontroe-
rende, onthutsende verhaal van de dood van André 
Andriesse, de voorganger van de Joodse gemeente, 
de vader van Channa en Jedidja. 

Het gebeurde in de vroege nacht van 19 febru-
ari 1941. Rond kwart voor één werd godsdienstle-
raar Andriesse gewekt door het dienstmeisje Lena 
den Engelse, nadat er enkele keren aan de school-
deur was gebeld. Andriesse, ongerust, belde de po-
litie en snelde naar beneden, nadat hij zijn gezin in 

Kriegslazaret in school van NSB-directeur

In september 1944 werd de Hogere Textielschool aan het De Ruyterplein door de Duitsers in gebruik genomen als Kriegslazaret. Ook de Prinseschool werd 
opgeëist voor de verzorging van gewonde krijgers. Op de daken van beide scholen werd een groot rood kruis geschilderd, zodat het gebouw bij bombarde-
menten kon worden gespaard. 
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Channa Andriesse was 
een klasgenootje. Dit is 
de lijst van schooljaar 
3 (1948-1949) van de 
Tweede Prinseschool.
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veiligheid had gebracht in de klokkentoren van de 
Synagoge. Hij hoorde glasgerinkel en een oorverdo-
vend lawaai. De vernielingen waren verschrikkelijk, 
schoolplaten waren van de muren gerukt, stoelen 
stukgeslagen, alom kapotte ramen. Nauwelijks een 
half uur later drongen zeven in Duits uniform ge-
stoken, dronken soldaten de keuken binnen van het 
huis van de familie Andriesse, aan de Prinsestraat 
18, naast de Synagoge. Ze hadden het pistool gericht 
op Andriesse, rukten boeken uit een kast, stelden 
vragen over de Joodse godsdienst. Buiten wilde een 
soldaat, overmoedig door overvloedig drankgebruik, 
de voorganger doodschieten. Een officier voorkwam 
dat op ’t nippertje. Andriesse moest wel beloven, dat 
hij aan iedereen zou vertellen, dat het NSB-ers waren 
geweest die de vernielingen hadden aangericht, ze-
ker geen dronken Duitse soldaten. Tot de razzia in de 

nacht van 13 op 14 september 1941 bleef Andriesse 
uit handen van de Duitsers, toen hij met Joodse 
stadgenoten van bed werd gelicht en op transport 
werd gesteld naar Mauthausen. In de kerkenraads-
vergadering van 9 oktober 1941 moesten de eerste 
tien doden worden herdacht. André Andriesse over-
leed op 18 oktober 1941.10 

Channa werd tijdelijk ondergebracht bij de familie 
Thoomes, hij was hoofd van een christelijke school 
in Veenendaal, waar ze drie jaar bleef.11 Geregeld 
stuurde de familie foto’s van haar naar moeder An-
driesse, die met baby Jedidja onderdak had gevonden 
in Hellendoorn.12 Mevrouw Andriesse hertrouwde 
met Bernard Schipper. Ze woonden aan de Borstel-
weg 38, met Channa en Jedidja, die op 12 april 1942 
was geboren. Tegelijk met mij kwam Channa in de 
nazomer van 1946 op de Prinseschool, in de eerste 

Het verhaal van Sonja
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klas bij juffrouw Rutgers. De familie Schipper be-
sloot enkele jaren later te verhuizen naar Amerika 
en de twee zusjes zegden de Prinseschool vaarwel. In 
Amerika kreeg het paar een zoon die minder-valide 
was. Om hem kwamen ze terug naar Nederland. De 
jongen kon worden behandeld in het Sinai-centrum 
in Amersfoort, een Joods ziekenhuis voor geriatri-
sche patiënten, jongeren die geestelijk achterliepen 
en psychiatrische patiënten. Hoe het de familie ver-
der gegaan is, weten we niet. Volgens een familielid 
zijn Channa en Jedidja naar Israël geëmigreerd. Ik 
denk aan beiden, wanneer ik langs de Synagoge en 
mijn oude school kom.

SD in villa van Sigmund Menko
De Duitse bezetters vorderden niet alleen scholen, 
ook villa’s en andere gebouwen. Kort na het gebeuren 
in de Synagoge aan de Prinsestraat, in maart 1941, 
moesten Sigmund Menko en zijn vrouw Emmy hun 
villa aan de Rembrandtlaan 59, de latere Tromplaan, 
verlaten. De Duitsers hadden het huis opgeëist, ze 
vestigden er de Sicherheitsdienst. De Menko’s huur-
den binnen een kwartier het enige huis in Enschede 
dat leegstond, aan de Cort van der Lindenlaan 16, 
in het Zwik. 

Het is klein, beneden suite, zijkamer en kleine 
keuken waar geen tafel en stoelen kunnen staan. 
Bijkeuken voor de ijskast, vleesmachine en 
fiets en boven twee slaapkamers voor ons en de 
kinderen. Kleine naaikamer, waar op een divan 
een logé kan slapen, voor zitplaats van de meisjes 
en strijken, de badkamer die wij hebben voorzien 
van badgeiser en wc (een heel karwei) en op zolder 
twee dienstbodenkamertjes die wij een wastafel 
gaven, kelder en zolder.13

Hun evacuees, Joodse vrienden uit Den Haag en 
Scheveningen, twee echtparen, een oudere dame, 
een meisje van achttien en een hond, die bij Sig-
mund en Emmy Menko-Van Dam waren ingekwar-
tierd, moesten elders hun heil zoeken, want de wo-
ning in het Zwik was een stuk kleiner dan de villa 
aan de rand van het Volkspark. Driekwart van hun 
meubels en andere spullen, waarvoor geen plaats 
was, moesten in de fabriek worden opgeslagen. Half 
mei was alles op orde in het Zwik. De Menko’s waren 
tevreden, Sigmund vond het heerlijk zo ‘abseits’ te 
wonen als vergeten burgers. Maar al snel eisten aller-
lei Joodse kwesties een groot deel van zijn vrije tijd 
op.14 Met hulp van de Enschedese wethouder voor 
onderwijs W.R. Soetekouw, spande hij zich in voor 
de Joodse School en het Joods Lyceum. 

Menko’s villa was de Aussenpost Enschede gewor-
den van de SIPO, de Sicherheitspolizei, en de SD, de 
Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS, de politieke 
politie van nazi-Duitsland. Het was een filiaal van 
de Aussendienststelle Arnhem, die op haar beurt 
verantwoording moest afleggen aan het hoofdkan-
toor in Den Haag. De SIPO en de SD hadden tot taak  

informatie te verzamelen, op politiek, economisch, 
sociaal en geestelijk gebied, en vooral ook moesten 
ze het verzet bestrijden. Ze waren dus belast met 
het opsporen van vijanden van het nazi-regiem, 
waarvoor ze infiltranten inzetten, V-Männer, die 
zich in verzetsgroepen indrongen. Postenführer in  
Enschede was Karl Erich Alfred Schöber, een kei - 
harde, niets en niemand ontziende Unterscharführer 
– in Nederland een sergeant – een Kriminal-Sekre-
tär.15 Na de oorlog zou blijken dat Schöber betrokken 
was bij het begraven van twaalf door de SD dood-
geschoten Nederlanders, van elf van hen kon de 
identiteit worden vastgesteld, het waren acht man-
nen en drie vrouwen, zeven van hen kwamen uit  
Enschede.16

Aan de overkant van de Rembrandtlaan, in de 
villa van Miljam Menko en Bertha Edersheim, het la-
tere Hotel Memphis, richtten de Duitsers hun Wehr-
machtsheim Parkseite in, een huis voor vertier voor 
de Duitse soldaten, die in diverse woningen en ge-
bouwen in de stad en op de Fliegerhorst Twenthe , de 
voormalige luchthaven, waren gelegerd. Het interi-
eur was grondig veranderd. De prachtige oude schil-
derijen die zoon Miljam en zijn echtgenote Bertha 
Edersheim hadden opgehangen, waren vervangen 
door pompeuze portretten van Adolf Hitler en zijn 
bentgenoten. In het wit gestoken zusters voorzagen 
de manschappen van hun natje en droogje en – naar 
geruchten nog steeds willen – de meiden waren ook 
in voor een gezellig samenzijn. 

In de omgeving van de Fliegerhorst konden de 
Duitsers zich overigens ook op andere plekken amu-
seren. Eén van de ’kleigaten van Smulders’ – plassen, 
tot zeventien meter diep, ontstaan door kleiwinning 
voor De Twentsche Stoomsteenfabriek Smulders en 
Mulder – aan de Bergweg, was een drukbezocht 
zwembad. Vooral wanneer de Helferinnen ten to-
nele verschenen, was het kleigat ineens zeer in trek 
en werd er menige liefde gesmeed.17 Daarnaast was 
de plas het oefenbassin voor de beruchte Seenot-
übungen, waarbij vliegers met volledige uitrustin-
gen te water moesten om zwemvesten en dinghy’s 
(opblaasbare reddingsvlotten) uit te testen, maar het 
was ook een drukbezocht zwembad.

Ook het nabijgelegen, eeuwenoude Hof Espelo 
was gevorderd. Daar was een rolbaan aangelegd om 
de vliegtuigen van het vliegveld te verplaatsen naar 
het bos waar de kisten in zogenoemde splitterboxen 
werden geplaatst, waar ze waren beschermd tegen 
bombardementen en luchtaanvallen. Uit grote be-
tonblokken was een schuur opgetrokken, waar de 
Luftwaffe voorlichtingsfilms draaide voor de solda-
ten. In het landhuis werden officieren gelegerd en er 
werd kennelijk ook gegokt, want al snel heette het 
huis Kasino Espelo.18

Synagoge voor Sicherheitsdienst 
De Sicherheitsdienst had in de zomer van 1944 
meer ruimte nodig en liet het oog vallen op de Sy-
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nagoge in de Prinsestraat. Op 29 juni 1944 ontving 
de Ortskommandantur in Enschede een bericht 
van ondersecretaris van de gemeente Enschede, mr. 
J.W.A. (Mattheus) van Hattum, met de mededeling 
dat overeenkomstig de wensen van de bezetter ‘der 
grosse Raum in der Synagoge, Prinsestraat, geräumt 
worden ist und zur Verfügung steht’. De Duitsers, 
die elders waar ze kwamen, in hun eigen land en in 
vijandige buitenlanden, Joodse synagoges verwoest-
ten of verbrandden, hadden al eerder ontdekt dat 
dit grootse, omvangrijke complex in de Enschedese 
binnenstad welkome mogelijkheden had voor veler-
lei doeleinden. Vanaf juni 1944 nam de Sicherheits-
dienst de grote sjoel in gebruik, waar veel ruimte was 
voor de voorraden voedsel en naar alle waarschijn-
lijkheid werden hier ook gestolen goederen opgesla-
gen.19 De gewijde gebedsruimten werden gebruikt 
als aardappelschuur. De Duitsers peuterden stukjes 
mozaïek uit de wand, want daar zat een laagje goud. 
De houten vloer droeg na de oorlog nog de sporen 
van de met puntige spijkers beslagen laarzen van de 
Duitse bezetters.20 

Het huis op nummer 14 aan de Prinsestraat werd 
ingericht als kantoor voor de administratie van de 
SD. In februari 1945 betrok het Einsatzcommando 
VI Enschede SS Sturmscharführer van de Sicher-
heitsdienst het huis aan de Prinsestraat 16. In de 
synagogeruimte onder de Vrouwengalerij werden 
zeven cellen afgetimmerd. Meestal bleven mannen 
die voor de verplichte Arbeitsdienst gevangen waren 
genomen, hier enkele nachten slapen, om daarna te 
vertrekken naar de plek waar ze voor de Duitsers aan 
het werk moesten.21 In de cellen werden ook stadge-
noten gevangen gezet, één van de eerste was een lid 
van een illegale zendgroep die vanuit zijn huis regel-
matig berichten verzond naar Londen en ook infor-
matie vanuit Engeland ontving. Hij vertelde over zijn 
gevangenschap:

We zaten er in het pikkedonker en het condens-
water stroomde van zolder en muur, zodat we met 
de voeten in het water stonden. [...] Frisse lucht 
kwam er slechts binnen door een spleetje tussen 
twee stenen. [...] Mijn kameraad en ik hadden nog  
het geluk, dat we iedere dag in een groot, maar 
vreselijk koud vertrek werden gelaten, waar we 
75 kilo aardappelen moesten schillen. We bibberden 
van de kou. [...] Na enige tijd moesten we verhuizen 
naar cel 4, een tweepersoons cel, waar we soms met 
zes man moesten verblijven. Meer dan drie man 
tegelijk konden er ’s nachts niet liggen slapen. We 
wisselden dan af; er zijn ook nachten geweest dat 
we tegen de natte muur zaten te slapen. Van het 
verblijf in deze cellen heb ik een chronische astma 
overgehouden.22

Antoon ten Voorde, een onschuldige Enschedese 
burger, die werd opgepakt omdat hij zijn zoon zocht, 
werd gevangen gezet in een overvolle, stinkende, 
vochtige cel. Wie naar het toilet moest, werd ver-
gezeld door een Duitser met een geweer in de aan-
slag. Wie om eten vroeg en zijn hoofd door het luik 
stak, kreeg een klap op zijn hoofd. Antoon vertelde 
later dat hij bij binnenkomst zijn broekriem en zijn 
horloge moest afgeven en dat hem al zijn andere be-
zittingen werden afgenomen. Vier dagen bracht hij 
door in de cel onder de vrouwengalerij. 

Op 1 april 1945, de dag dat Enschede werd be-
vrijd, hoorden de gevangenen dat er buiten de Syna-
goge geschoten werd. Doodsbang waren ze, zouden 
ze worden omgebracht? Nadat een eerste gevangene 
was vrijgelaten en met een smoes terugkeerde in de 
Synagoge, begrepen de gevangenen dat ze vrij wa-
ren, de oorlog was voorbij.23 Al in de eerste helft van 
maart 1945, toen het einde van de oorlog in zicht 
kwam, was er een poging gedaan de gevangenen in 
de Synagoge te bevrijden. Kort daarvoor waren de 
gevangenen die zaten opgesloten in het politiebu-
reau aan de Haaksbergerstraat, bevrijd. De Synagoge 
stond onder strenge bewaking van Nederlandse SS-
ers en een tiental Landwachters.24 Een verzetsman 
kreeg opdracht met andere verzetsmensen de sjoel 
dag en nacht in de gaten te houden, vanuit een tegen-
overliggende woning, en in te grijpen als er gevange-
nen werden afgevoerd. Op 30 maart kreeg een ver-
zetscommandant het bericht, dat de gevangenen in 
de Synagoge de volgende dag zouden worden dood-
geschoten. 

Er werd een plan opgesteld om tijdens het trans-
port van de gevangenen de vrachtwagen vlak bij de 
Synagoge tegen te houden. Daarom zaten mannen 
uit het verzet in twee huizen aan de overkant op de 
uitkijk, wachtend op wat er zou gebeuren.

Volkomen onverwacht kregen de bewakers van de 
Synagoge versterking van tot de tanden bewapende 
Duitse soldaten, er reden overvalwagens rond en op 
diverse plekken werden mitrailleurs opgesteld. De 
hele Prinsestraat en de hoek met de Emmastraat 

Schrille commando’s en stampende laarzen
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De Duitsers hadden 
in een hal van 
Rigtersbleek de helmen 
van gesneuvelde 
landgenoten 
opgeslagen. Deze 
foto is gemaakt toen 
de bezetters ons land 
hadden verlaten.

werden hermetisch afgesloten. De verzetsmannen, 
acht in getal, zouden zeker het onderspit delven te-
gen een tien keer zo grote Duitse overmacht. Maar 
het bleek dat de Duitsers in de waan verkeerden, dat 
het verzet zo’n drie- tot vierhonderd man rondom de 
Synagoge had verborgen. De chauffeur van een SD-
er had dit doorgeseind. Besloten werd de Duitsers in 
de waan te laten en hoog spel te gaan spelen. Twee 
verzetsmensen overhandigden de SD-ers in de Syna-
goge een ultimatum: voor zeven uur ’s avonds moes-
ten alle gevangenen vrij worden gelaten, zo niet, dan 
zouden alle SD-ers worden afgemaakt. Grootspraak, 
maar het verhaal werkte, om zeven uur waren alle 
gevangenen vrij.25

Rigtersbleek
Eind december 1942 had het Luftwaffe Beschaf-
fungsamt26 de fabrieken van Rigtersbleek en Oos-
terveld gevorderd. Op 2 januari 1943 begon de ont-
ruiming.27 Ruim een maand later waren ongeveer 
9.000 m3 van de ruimten van Rigtersbleek in gebruik 

genomen door het uit Brussel verplaatste Beschaf-
fungsamt, het was nog maar een klein deel van wat 
nog volgen zou. Rigtersbleek kreeg steun van fabri-
kanten in Twente en de Achterhoek. De spindels en 
weefgetouwen vonden een plaats in zestig verschil-
lende textielfabrieken in de regio.28 

Vanaf medio februari 1944 lieten de Duitsers nie-
mand meer toe op het fabriekscomplex. Het kantoor, 
begin 1943 verplaatst naar de school aan de Goolka-
tenweg, werd ondergebracht in het paviljoen van de 
sportvereniging Rigtersbleek. Nauwelijks had ieder-
een zich hier geïnstalleerd of er kwam op 31 maart 
1944 al weer een ontruimingsbevel. Waarheen nu, 
vroeg Jan van Heek, president-commissaris van het 
bedrijf, zich af, mogelijk naar de school aan de Em-
mastraat? Maar hoe dramatisch alles ook was, hij 
zag toch wel een lichtpuntje, want alle gebeurtenis-
sen wezen op ‘een komend einde, hoe het dan ook 
zijn moge’.29

Op woensdag 22 januari 1941 hadden de Duit-
sers Van Heeks ouderlijke huis in Enschede gevor-

De firmanten van 
Rigtersbleek moesten 
in februari 1944 toen 
de Duitsers hun bedrijf 
hadden bezet, hun 
kantoor verplaatsen 
naar het paviljoen van 
de sportvereniging 
Rigtersbleek. 
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derd, het Van Heekshuis aan de Markt werd bestemd 
als Ortskommandantur. Het huis werd direct ont-
ruimd. Nadat de Duitsers ons land hadden verlaten, 
was het Van Heekshuis enkele jaren commandopost 
van het Militair Gezag. Het werd na de oorlog de 
nieuwe vestiging van de Openbare Leeszaal en Bi-
bliotheek.30

‘Beschamende affaire’
De villa Hooge Boekel was sinds oktober 1944 één 
van de Befehlstellen van de Sicherheitsdienst, waar 
vooral de hoogste Heren van de SD verbleven. Ze 
hielden er hun uitbundige slemppartijen, elke dag 
was het feest, drinkgelagen met Duitse studenten 
en dronkenmansfuiven met vrouwen uit de Duitse 
grensplaats Gronau. De villa was een verzamelplaats 
van geroofde goederen. In de kelder was een com-
pleet, uiterst modern slachthuis ingericht, het vlees 
was bestemd voor de eigen bacchanalen, het meeste 
werd ingeblikt voor het Oostfront.31 Het huis was 
een hel voor gevangenen, die tijdens verhoren wer-
den afgeranseld en gemarteld. Hier speelde zich eind 
1944 een ‘beschamende affaire’ af. 

Op 21 november 1944 raakte een vliegtuig dat 
met veel lawaai Enschede naderde, in ernstige pro-
blemen. Vanuit een FLAK-stelling op een roggekamp 
bij de Heeckerenlaan openden de Flugabwehrka-
none met een groot kaliber onmiddellijk het vuur. 
Kort daarop sprongen de negen inzittenden uit de 
machine. Ze landden op diverse plekken in de stad, 
het vliegtuig boorde zich in de grond van het land-

goed Het Oosterveld, nabij het vliegveld. Co-piloot 
Americo Stefan Galle had de pech terecht te komen 
in de buurt van Hooge Boekel, waar hij direct door 
SD-ers werd ingerekend.32 

Korte tijd nadat de piloot gevangen was genomen, 
scheen zijn lot bezegeld. Dat bleek uit een telefoon-
gesprek dat de commandant op Hooge Boekel voerde 
met SS Obersturmführer Dr. Eberhardt Knoop, 
toentertijd Befehlshaber der Sicherheitspolizei, 
plaatsvervanger van Hanns Albin Rauter, de hoog-
ste vertegenwoordiger van de SS in bezet Nederland: 
‘Erschiessen’, was zijn bevel, Galle wachtte de dood. 
Tegen een uur of vier ’s middags, nadat Galle zijn uni-
form had verwisseld voor een burgerpak, werd hij in 
een auto geladen die naar de bossen achter de villa 
reed. Daar werd Galle neergeschoten, nadat hij het 
bevel had gekregen de auto te verlaten, SD-er Ger-
noth vuurde het nekschot af. 

Boswachter Lefers kon na de oorlog de plaats aan-
wijzen waar de doodgeschoten vlieger was begraven. 
Vier SD-ers, onder wie Knoop en Gernoth, werden 
na de oorlog veroordeeld tot de strop. Het vonnis 
werd in het nabijgelegen Burgsteinfurt voltrokken.33 
Toen Helmich van Heek, kleinzoon van Herman van 
Heek, jaren later in Schotland op bezoek was bij een 
vriend, ontmoette hij een man, met wie hij in ge-
sprek kwam en die hem vertelde dat hij eenmaal in 
Holland was geweest. ‘Waar?’, wilde Van Heek we-
ten. ‘Op Hooge Boekel’, antwoordde hij. Het was de 
Engelse rechter, die de oorlogsmisdaden, gepleegd 
op Hooge Boekel, in Burgsteinfurt had berecht.34

De villa Hooge Boekel 
was sinds oktober 
1944 één van de 
Befehlstellen van de 
Sicherheitsdienst. Hier 
speelde zich eind 1944 
een ‘beschamende 
affaire’ af. 


