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‘Vijftien minuten later bestond  
Pathmos hoegenaamd niet meer’

Zelfverzekerd hadden de Amerikanen hun Big Week aangekondigd, 

een grootse luchtactie gericht tegen de Duitse vliegtuigindustrie, 

tot in het hart van het Reich. Hun Mustangs waren zo verbeterd 

dat deze jagers sinds medio december 1943 hun bommenwerpers 
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tot diep in Duitsland konden escorteren, terwijl 
Zuid-Duitsland nu vanaf Italiaanse vliegvelden be-
reikbaar was. Op 20 februari 1944 brandde Big Week 
los. Hoog in de lucht waren de sporen te zien, stre-
pen van condens, die de luchtvloten achterlieten. 
Twee dagen later, 22 februari 1944, beleefde Neder-
land een rampdag. Bommen verwoestten het hart 
van de stad Nijmegen. Een deel van Arnhem kreeg 
de volle laag. Ook Deventer werd gebombardeerd. In 
Enschede troffen veertigduizend brandbommen en 
twaalf brisantbommen uit zo’n dertig vliegtuigen 
om twaalf minuten over één vooral het Pathmos, 

Janninksbleek en Veldkamp, 582 woningen werden 
daar verwoest.1 De vijand meesmuilde op affiches: 
‘Van je vrienden moet je het hebben!’

Enschede zat aan het middagmaal, het warme 
eten stond op tafel. Cabaretier Henk Elsink, geboren 
en getogen op het Pathmos, toen bijna zeven, die aan 
de Janninksweg 5 woonde, vertelde later: 

We zaten in de keuken waar het kolenfornuis ons 
verwarmde. Vader was net thuisgekomen voor het 
middageten. Toen hoorden we dat bekende geluid. 
Je lette er al niet meer op. Je hoorde dat iedere dag. 
[...] Als ze over kwamen vliegen, stond iedereen te 
zwaaien, met allerlei linnengoed dat nog net niet 
was geruild voor een zij spek of een paar kilo boter. 
Wij bleven dit keer aan tafel, want om tien over 
één gingen de fabrieksfluiten weer en vader moest 
nog een heel eind fietsen naar Hardick & Seckel. 
Plotseling werd het vertrouwde en vooral hoopvolle 
gebrom verstoord door wat geratel in de verte. Dat 
was een nieuw geluid, dat kenden we nog niet. Het 
gejuich in de tuinen verstomde toen het geratel 
onheilspellend dichterbij kwam. De bommen 
vielen, de lucht werd zwart en 15 minuten later 
bestond het Pathmos hoegenaamd niet meer.2

De uitkijkpost van de Luchtbeschermingsdienst bij 
Van Heek & Co. meldde drie minuten later: ‘Vlieg-
tuigen boven de stad en branden richting vliegveld, 
Driene en in de binnenstad.’ Het hoofdbureau van 
politie gaf om 13.17 uur luchtalarm. Vrijwel direct 
daarna overstelpten meldingen van bominslagen, 
brand en slachtoffers de meldkamer van de politie. De 
eerste kwamen uit Driene van de Braakweg, het Van 
Loenshof en vervolgens van de Haaksbergerstraat, 

De Openbare Leeszaal 
en Bibliotheek in 
het Blijdensteinhuis 
werd zwaar door 
het bombardement 
getroffen. Na de oorlog 
zou de Bibiotheek een 
nieuw onderkomen 
betrekken, het 
ouderlijk huis van 
Van Heek, het Van 
Heekshuis. Deze 
tekening maakte Jan 
van Heek op 27 maart 
1944.

Cabaretier Henk 
Elsink maakte het 
bombardement op het 
Pathmos op 22 februari 
1944 mee, thuis, aan 
de Janninksweg. Hij 
vertelde er later over.
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De fabriek van Gerh. 
Jannink & Zn. aan de 
Haaksbergerstraat 
was één van de zes 
fabrieken die door het 
bombardement zwaar 
werden beschadigd.

Blekerstraat, Beltstraat, Deurningerstraat, Usseler-
weg, Dennenweg, Boddenkampsingel en Path mos - 
singel. Slachtoffers werden voornamelijk gemeld uit 
de omgeving van de Janninksweg en de Bleker straat.3

Veertig mensen – 18 mannen en 22 vrouwen – 
vonden de dood. In het centrum brandden ruim 
driehonderd woningen af. Zes textielfabrieken lie-
pen ernstige schade op: J.F. Scholten & Zonen aan 
de Haaksbergerstraat, N.J. Menko aan de Zuiderha-
gen, Blijdenstein & Co. aan de Oosterstraat, Nico ter 
Kuile & Zonen aan de Lage Bothofstraat, Scholten & 
Van Heek aan de Joan Coststraat en Gerh. Jannink 
& Zn. aan de Haaksbergerstraat. Elf confectiebedrij-
ven, twee kartonnagefabrieken, drie kerken, drie 
scholen, de openbare leeszaal en bibliotheek, het dis-
tributiekantoor aan de Zuiderhagen en de Ortskom-
mandantur aan de H.M. Tromplaan brandden af.4

Van het Blijdensteinhuis, waarin sinds 1925 de 
Openbare Leeszaal en Bibliotheek was gevestigd, 
aan de Langestraat, bleef na het bombardement wei-
nig over, ook de gehele kostbare boekenschat ging 
verloren. Het Twentsch Nieuwsblad berichtte er uit-
voerig over:

Veel, zeer veel ging teloor. Van de kostbare  
Muziek bibliotheek, uniek in den lande, is niets 
overgebleven. Eenzelfde lot heeft de prachtige en 
zeer uitgebreide Technische Bibliotheek ondergaan. 
Vooral het verlies van de afdeeling welke betrekking 
had op de Textielindustrie, is onherstelbaar. [...] 
Het geheele archief is vernietigd. Een werk dat 
gedurende vele jaren moeizaam is opgebouwd, is 
verloren gegaan. Onherstelbaar is ook het verlies 
van het gebouw met zijn artistiek deftige inrichting.

Openbare Leeszaal en Bibliotheek in Mauritshuis van Enschede
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Op 28 maart 1944, iets 
meer dan een maand 
na het vreselijke 
bombardement, 
maakte Jan van Heek 
deze tekening van ‘het 
verwoeste Enschede’, 
zoals hij in het bijschrift 
noteerde, de ‘oude 
bewaarschool’ en  
N.J. Menko Zuider
hagen, vanaf het  
H.J. van Heekplein’.

Op 15 april 1948 kon de Openbare Leeszaal en Bi-
bliotheek de eerste lezers en leners in een nieuwe, 
historierijke omgeving begroeten, in het Van Heeks-
huis achter de Grote Kerk, geschonken door de fa-
milie Van Heek. Voor twee gulden per jaar kon het 
publiek vijftig boeken lenen en wie een gulden meer 
betaalde, kon onbeperkt boeken lenen.

Pathmos zwaar getroffen
Het Pathmos had de volle laag gekregen. In dit zuid-
westelijke stadsdeel – Janninksweg, Kortenaer-
straat, Emmastraat – waren vooral brisantbommen 
ingeslagen. De woningbouwvereniging De Volkswo-
ning kon de trieste balans opmaken. In de complexen 
Pathmos, Usselerweg, 2de Emmastraat, Roomweg, 
Roomveldje, Nieuwlustpark en Wooldriksweg waren 
232 woningen en zeven winkels totaal afgebrand,  
56 woningen waren zwaar en 245 licht beschadigd, 
169 woningen kregen glas- en/of pannenschade. De 
totale schade werd geraamd op ruim anderhalf mil-
joen gulden. De notulen van de bestuursvergadering 
op 8 maart 1944 meldden, dat het bestuur zwaar in 
de zorgen zat, want ‘wij hebben geen arbeiders en 
geen materialen’. Maar het viel mee, want twee we-
ken later waren aannemers al bezig met het herstel 
van twee groepen woningen.8  

Het zwaarst getroffen waren het Pathmos en de 
twee nabijgelegen buurten Janninksbleek en Veld-
kamp, waar 582 woningen totaal werden verwoest. 
In het centrum en omgeving brandden 302 wonin-
gen af, in de Boddenkamp 38, aan de Roomweg, 
Deurningerstraat, Voortsweg en omgeving waren 
het er 77. Zes textielfabrieken en elf confectiebe-
drijven liepen meer of minder schade op, evenals 
een machinefabriek, twee kartonnagefabrieken, 
twee kerken en een parochiehuis, de Openbare 

Leeszaal en het distributiekantoor aan de Zuiderha-
gen. Drie scholen werden getroffen, de Ambachts-
school aan de Boddenkampsingel, de School voor 
Chr. Volksonderwijs aan de Haaksbergerstraat en de  
Chr. School met den Bijbel aan de Schoolstraat.9 

Burgemeester Rückert beschreef in zijn maande-
lijks verslag van de Commissaris der Provincie de 
gebeurtenissen in zijn stad, waar vele woningen en 
gebouwen waren vernield, terwijl de Duitsers huizen 
bleven vorderen:

Men kan zich indenken hoe de gevoelens van de 
bevolking moeten zijn, wanneer zij ziet, dat terwijl 
tengevolge van de ramp honderdtallen gezinnen 
dakloos zijn of bij familie of kennissen een tijdelijk 
onderdak vonden, de weermacht doorgaat met op 
vrij grote schaal woningen te vorderen, waardoor 
de woningruimte verkleind, en de nood vergroot 
wordt. Ditzelfde geldt ten opzichte van het R.K. 
Ziekenhuis, waarin een groot aantal slachtoffers 
van de ramp verpleging vond. Men vraagt 
zich af, hoe het gaan moet, wanneer Enschede 
een volgende keer getroffen wordt. Het geheel 
overziende kan gezegd worden, dat Enschede een 
ramp heeft getroffen als nimmer tevoren en dat de 
welvaart van de stad zoal niet geheel vernietigd, 
dan toch hoogst ernstig is geschaad. Enschede 
dreigt een stad van armlastigen te worden.

Blijkbaar was Rückert niet goed geïnformeerd, want 
bij het bombardement van 10 oktober 1943 waren 
151 doden gevallen en was de schade aan de stede-
lijke infrastructuur veel ernstiger. 

De volgende maanden werd er hard gewerkt om 
al het puin te ruimen. Boeren reden af en aan, met 
hun paard en hun wagen, om het puin af te voeren 
naar de centrale opslagplaatsen bij de haven en de 
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IJsbaanweg.10 Het puin was gevorderd door de Duit-
sers. Het werd voornamelijk gebruikt voor het ver-
harden van nieuwe taxibanen en opstelplaatsen 
rondom het vliegveld Twenthe, dat vanaf de winter 
van 1943-1944 sterk werd vergroot. 

Enschede was Münster
De bombardementen op Enschede, Arnhem, Deven-
ter en Nijmegen waren ‘vergissingen’ van de Ameri-
kanen, ze hadden de drie Nederlandse steden voor 
Duitse doelen aangezien. In de vroege ochtenduren 
van 22 februari 1944 waren 875 viermotorige bom-
menwerpers van de Amerikaanse luchtmacht gestart 
voor een aanval op Duitsland. Op die derde dag van 
Big Week stonden de vliegtuigfabrieken in Midden-
Duitsland op het programma, ze vormden het voor-
naamste doel van 622 Vliegende Forten en 253 Li-
berators. Boven het Britse kustgebied kondigde het 
slechte weer zich aan, het was abominabel, het zicht 
beroerd. Een groep keerde terug, een andere vloog 
door, het weer leek op te knappen. In Engeland werd 
besloten de 2d Division – 177 Liberators – terug te 
roepen, maar de leider van de groep wilde de bood-
schap eerst verifiëren, het kon ook een Duitse list zijn. 
Er kwam een bevestiging van twee andere Groups, 
dus keerden de Liberators om, een half uur hadden 
ze nog doorgevlogen na het eerste bericht. Maar wat 
was de positie van de formatie? De manoeuvre begon 
boven Duits grondgebied, tussen Rijn en Achterhoek, 
ruwweg ter hoogte van Raesfeld. Als ze nog bommen 
op een Duitse stad wilden lossen, moest er snel een 
‘target of opportunity’ worden gevonden.11

De 448ste Bombardementsgroep, nog weinig erva-
ren, sinds kort operationeel, was de eerste die na de 
recall afboog, samen met de 93ste BG. Ze waren wel 
even betrokken bij de verwarring die net voorbij de 

Duitse grens ontstond, maar ze trokken onverveerd 
naar een aanvaardbaar gelegenheidsdoel, om hun 
bommenlast te dumpen. Vliegend over Haaksber-
gen zagen ze in de verte een stad liggen, dat moest 
Münster zijn, Haaksbergen zou dan Dülmen zijn. 
In Enschede hoorden sommigen het eskader aanko-
men, vol bewondering, die geallieerden waren echte 
kunstenaars. Maar ineens kwam een geeloranje 
lichtkogel uit het eerste toestel naar beneden, kort 
daarna volgden glinsterende ‘dingen’, geen zilverpa-
pier, zag iedereen, het waren bommen, gehaast zocht 
ieder dekking. In totaal vlogen 35 Liberators over de 
stad, 31 wierpen al hun bommen af, elk toestel had 
twaalf brandbommen aan boord, in totaal werden 
362 bommen op de stad gegooid.12 

Er dreigde nog meer gevaar, de 93ste BG naderde. 
De bomluiken gingen open, de bom-run werd inge-
zet. Plots hoorde de piloot van het eerste toestel de 
lead-navigator schreeuwen: ‘We zitten boven Hol-
land!’ en maakte direct een scherpe bocht naar links, 
het teken voor de anderen, dat er niet kon worden 
gebombardeerd. De meeste bemanningen begre-
pen het wanhoopsteken, maar enigen dachten dat 
het eerste toestel technische problemen had, en drie 
of vier toestellen lieten hun brisantbommen vallen. 
Enschede kreeg de volle laag, Haaksbergen – Dül-
men! – ontsnapte door een technisch mankement 
aan een ramp.13 Arnhem hadden de vliegers voor 
Goch aangezien, Nijmegen voor Kleef. Vooral Nijme-
gen werd zwaar getroffen. Locoburgemeester Hon-
dius zag de bommen omlaag komen: 

In enkele seconden tijds werd de stad herschapen 
in een verzameling van pikzwarte, opstijgende 
wolken kruitdamp, rook, stof, rondvliegende 
stukken hout en steen, ter hoogte van enkele 

Op 31 maart 1944 
ging Jan van Heek 
weer op stap met 
zijn tekenkoffer. Hij 
schetste de gevolgen 
van het bombardement 
aan de Haaksbergsche 
Straat, in ‘het 
verwoeste Enschede’.
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Op 10 oktober 1943 
dachten geallieerde 
vliegers dat ze boven 
Rheine vlogen en 
lieten hun bommen 
op Enschede 
vallen. Tientallen 
gewonden werden 
het RK Ziekenhuis 
binnengebracht.

honderden meters, waarbij alle kerken, die ik 
vanaf het dak van mijn woning had waargenomen, 
volkomen onzichtbaar waren.14

De trieste balans was dat er bijna achthonderd men-
sen die dag de dood vonden. Een groot deel van de 
Nijmeegse binnenstad werd verwoest, waaronder de 
Grote of Sint Stevenskerk.

Brommende vliegtuigen
Het was overigens niet de eerste keer dat geallieer-
den ‘per ongeluk’ een bommentapijt over Enschede 
legden. Het bleek dat eind januari 1942 een bericht 
was verschenen over een ‘misdadige aanval op een 
plaats in het oosten van het land’. Navraag leerde dat 
een Stirling-bommenwerper van Royal Air Force in 
de avond van 22 januari 1942 Münster moest aan-
vallen en van zesduizend meter hoogte veertien bri-
santbommen had afgeworpen. Pas uit foto’s bleek 
dat de bommen niet Münster, maar het noordoos-
telijke stadsdeel van Enschede hadden getroffen.15 
Er kwamen 35 burgers om en 250 woningen werden 
geheel of grotendeels vernield. De RAF gaf de vergis-
sing ruiterlijk toe.

Enkele dagen na het bombardement vertelde een 
ooggetuige wat hij die avond omstreeks half negen 
had meegemaakt:

Hoog in de lucht passeren Engelse vliegtuigen 
onze stad. Zoeklichten schieten hun bundels door 
de strakke, koude winterlucht. Plotseling valt er 
een bom. Ik ben op weg naar huis en word door de 
lucht druk tegen de grond geslagen. Ik druk mij zo 
vast mogelijk tegen de grond om de bomscherven 
zo weinig mogelijk kans te geven. Er vallen meer 
bommen. Waarschijnlijk nog zeven of acht. De 
laatste valt slechts enkele honderden meters bij mij 
vandaan. Als ik opgestaan ben, zie ik een brandend 

huis. Nog steeds brommen de vliegtuigen. Ik bleef  
ongedeerd en ook mijn huisgenoten bleven 
gespaard.16

Tekeningen toonden een frappante gelijkenis aan in 
het samenkomen van wegen en spoorlijnen tussen 
beide plaatsen, Enschede en Münster.17 

‘ Vergissing’ was navigatiefout 
De tweede keer dat de geallieerden Enschede voor 
een Duitse stad hadden aangezien – ze dachten te 
vliegen boven Rheine, een stad niet ver van Mün-
ster – was op zondag 10 oktober 1943. Die dag werd 
Enschede slachtoffer van een ‘vergissing’, van een 
navigatiefout van Amerikaanse piloten. Een koes-
terend herfstzonnetje bescheen Enschede. Het was 
mijn vierde verjaardag. Ik lag in het katholieke zie-
kenhuis na een operatie aan het linkeroor, midden-
oorontsteking, een kuiltje achter mijn oor herinnert 
eraan. Mijn vader en moeder waren op bezoek, kwa-
men een presentje brengen, want de verjaardag van 
je oudste kind moest toch worden gevierd, ook al was 
het oorlog. Toen kwamen de bommen, twee ladin-
gen, de eerste – twaalf van 500 kilo, 248 van 50 kilo 
– op het Hogeland en een klein deel van de binnen-
stad, de tweede – 166 bommen van 250 kilo – op het 
Zwik en Schuttersveld.18 

Hoe erg het was, kon Enschede twee dagen later 
lezen in het Twentsch Nieuwsblad, ontstaan na een 
door een door de bezetters afgedwongen fusie van 
Tubantia en de Nieuwe Hengelosche Courant. De jour-
nalist had het ziekenhuis bezocht en de kinderzalen 
gezien. 

Hier liggen de onschuldige slachtoffertjes, van 
wie velen verschrikkelijke brandwonden hebben 
bekomen. We zagen een kindje van een half jaar 
met een volledig omzwachteld hoofdje dat deerlijk 
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was verbrand. Overal liggen kleine jongens en 
meisjes te snikken van de pijn welke ze lijden. Wij 
staan aan het bed van een jongetje. Wanneer we 
hem naar zijn naam vragen, verstaat hij ons niet 
en fluistert dat hij drie jaar is. ‘Waar is mammie’, 
smeekt hij, ‘komt mammie gauw?’ De zuster komt 
aanlopen en sust het kind. ‘Ja, mammie komt’, 
zegt ze, maar beneden in het doodenhuis ligt de 
moeder, wachtend op haar laatste reis.

In lange rijen lagen gewonden op de gangen, er was 
geen bed meer vrij. Daartussen dromden angstige 
burgers, zoekend naar verwanten die gewond of ge-
dood waren. De doden werden naar het lijkenhuisje 
aan de Emmastraat gebracht. In zijn rapport meldde 
de korpschef van de politie dat de lijken niet op korte 
termijn konden worden gekist, omdat de fabriek die 
werkte aan honderd kisten voor de luchtbescher-
mingsdienst, in vlammen was opgegaan. Die dag von-
den 151 stadgenoten de dood of overleden enkele da-
gen later aan opgelopen verwondingen.19 Er werden 
450 gewonden geteld. De materiële schade was groot: 
158 huizen verwoest, 231 zwaar beschadigd en meer 
dan tweeduizend woningen liepen lichte schade op.

Tien dagen na de ramp riep het gemeentebestuur 
de hulp in van onder meer de woningbouwvereni-
ging De Goede Woning, die werd verzocht, zo stond 
er in de brief van 20 oktober 1943, om medewerking: 
als er een woning vrij zou komen, niet rechtstreeks 
tot verhuur over te gaan, doch ogenblikkelijk de ge-
meente te verwittigen: ‘Het zal u duidelijk zijn dat 
alle vrijgekomen huizen voor [...] oorlogsslachtoffers 
beschikbaar moeten blijven.’ Mocht De Goede Wo-
ning niet meewerken, dan zou de gemeente de des-
betreffende woning vorderen.20

Zee van vlammen
Zondag 10 oktober 1943 was ook een zwarte dag 
voor de nabijgelegen Duitse stad Münster. De histo-
rische binnenstad werd voor negentig procent ver-
woest door bommenwerpers van de geallieerden die 
hun dodende last ook op Enschede hadden laten val-
len. Münster vierde die zondag als elk jaar het feest 
van het moederschap van Maria. Gelovigen wandel-
den ’s middags in het zonnetje naar de Sint Paulus-
dom in het hart van de stad. De kapittelheren van de 
kathedraal hadden juist plaatsgenomen in het koor-
gestoelte, de dienst zou over enkele minuten begin-
nen. Ineens schrok ieder in de kerk op, vrees en angst 
tekenden de gezichten, het was vijf voor drie, sirenes 
loeiden angstwekkend, snel vluchtte ieder de bun-
ker in. Kapittelheer Emmerich bleef biddend ach-
ter in het noordelijke zijschip, de laatste gelovigen 
verzamelden zich rond hem, in de noordelijke toren. 
Trappen voerden naar boven naar de spits en omlaag 
naar de schatkamer, met daarnaast de doopkapel die 
ook beschutting bood. 

Twintig minuten later arriveerde de bisschop, Cle-
mens August van Galen, de ‘Leeuw van Münster’ was 

zijn eretitel, omdat hij in 1941 in een reeks preken 
de vernietiging van ‘minderwaardige levens’ als ‘re-
gelrechte moord’ had gekwalificeerd. Een bisschop 
arresteren, daaraan waagde Hitler zich niet, maar hij 
zwoer wraak, als de oorlog voorbij was. De bisschop 
zag wat de brisantbommen hadden aangericht. Het 
koperen dak van de noordelijke toren was weg, de 
muren uit het lood gekanteld. Wat was er in de kerk 
niet beschadigd? Een zee van vlammen deinde door 
de Dom. Aan het eind van de oorlog kon de balans 
worden opgemaakt. Op 10 oktober 1943 vonden 473 
mannen, vrouwen en kinderen in Münster de dood. 
De historische stad, met haar middeleeuwse schoon-
heid, was geteisterd door vijfduizend brisantbom-
men en 200.000 brandbommen. De binnenstad, nu 
in al haar voorname pracht en praal hersteld, was 
voor negentig procent verwoest, voor een zeer groot 
deel op die zwarte dag, 10 oktober 1943.21

Enschede was Rheine
Waarom bestookten geallieerden een Duitse en 
een Nederlandse stad op dezelfde dag? De beman-
ning van 29 Amerikaanse bommenwerpers had uit 
de lucht Enschede aangezien als Rheine, het gevolg 
van een navigatiefout.22 De Amerikanen wilden 
Münster bombarderen en zetten daarvoor 313 toe-
stellen in, 129 lieten hun last op de middeleeuwse  
bisschopstad vallen, 69 vielen het gelegenheids-
doel Coesfeld aan.23 Die zondag waren ook Vlie-
gende Forten, Boeings B-17 Fortress, ook bekend als  

De Sint Paulus Dom 
in Münster werd op 
10 oktober 1943 
zwaar beschadigd 
door geallieerde 
bombardementen.
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Flying Fortress, op weg naar de bisschopsstad. Door 
een combinatie van fouten en tegenslagen moest 
de nr. 305 Bomb Group ter hoogte van Coesfeld ab-
rupt afbuigen van het konvooi. De kisten raakten uit 
koers, vlogen boven een stad, de bemanningen dach-
ten dat het Rheine was. De bomrichter in het vlieg-
tuig koos zijn doelwit: spoorwegemplacementen en 
loodsen in de noordelijke stadshelft. Precies half vier 
suisde uit elk toestel een dozijn 500-ponds brisant-
bommen omlaag. De bomrichter schreef, voldaan en 
tevreden, in zijn rapport: 

We raakten het richtpunt en verwoestten ook 
enkele fabrieken aan de rechterzijde van de 
spoorrails. Nogal wat bommen sloegen in de stad 
in en het bompatroon lag goed: all ships dropped 
on the leader. 

Niemand realiseerde zich op dat moment dat Rheine 
noch Osnabrück waren geraakt, zoals de vliegers van 
de Bomb Group meenden. Door wendingen waren 
de formaties veel meer dan ze vermoedden, naar het 
westen afgedreven en bestookten ze Enschede met 
hun brisant- en brandbommen, het gevolg van een 
verkeerde oriëntatie.  

In het Volkspark, op het voetbalveld, speelden  
Enschedese Boys en Tubantia tegen elkaar, een 
Twentse derby, de clubs waren gezworen vijanden. 
Het was bijna rust, toen spelers en publiek – de tri-
bunes zaten vol – in het zuiden gebrom met af en 
toe doffe dreunen waarnamen. Weinigen waren on-
gerust, luchtafweer, dat hoorden ze wel vaker. Maar 
even later, vijf minuten voor half drie, vielen de eer-
ste bommen. Het luchtalarm joeg velen naar plekken 
waar ze hoopten veilig te zijn. Het voetbalpubliek 
vluchtte via de singels, waar even later een tweede 
lading bommen werd gelost, van Bomb Group 305, 
op het Zwik en Schuttersveld en omgeving. Vluch-
tende voetbalsupporters vonden de dood op de Tu-
bantiasingel. 

Zwarte Zondag
Gerrit Jan van Heek jr., één van de firmanten van 
Rigtersbleek, heeft de gebeurtenissen van die Zwarte 
Zondag in Enschede in zijn dagboek beschreven. 
Het was ‘schitterend herfstweer, de zon wierp haar 
warme stralen op het hier en daar reeds tintelend 
herfstlover. Het was bladstil en de natuur ademde 
rust’. Met zijn vrouw en hun twee dochters maakte 
Van Heek na het middagmaal een korte wandeling in 
de omgeving van zijn villa De Wigwam aan de Bod-
denkampsingel. Ineens hoorden ze een toenemend 
gonzen van vliegtuigen, het leek dat een eskader te-
rugkwam uit Duitsland. Even later sloegen de eerste 
bommen in, niet ver van het Van Heekpark:

In het Zwik bleek het één grote verwoesting te zijn. 
Vele zware bommen waren daar ingeslagen. De 

lagere Zwikschool was er niet meer, er lag slechts 
één grote puinhoop. [...] Terwijl wij ons naar huis 
spoedden, ontwaarden wij een groot gat van zeven 
meter diameter in de grond bij de ingang van het 
Van Heekpark.24 

De Amerikaanse luchtmacht heeft de gemaakte 
fouten maar gedeeltelijk toegegeven. Er werd in la-
tere rapportages beweerd dat het militaire vlieg-
veld Twenthe, toen een Duitse Fliegerhorst, voor de 
twee Bomb Groups, nummers 305 en 379, bedoeld 
was als een gelegenheidsdoel. De Amerikanen had-
den wel aangeboden boven Enschede biljetten uit te 
strooien met een verklaring van wat er was gebeurd, 
maar daarvoor bedankte de ministerraad. De Duits-
gezinde pers schreef in vette koppen: ‘Nieuwe ter-
reuraanval op de Nederlandse burgerbevolking.’25

Wakkere kerels 
Het Twentsch Nieuwsblad, besteedde in het verslag 
van 12 oktober 1943 uitvoerig eenzijdige aandacht 
aan de verdiensten van NSB-ers en Duitsers, hun 
moedig en heldhaftig optreden na deze ‘Anglo-
Amerikaanse terreuraanval’. De ‘belangeloos wer-
kende mannen en vrouwen van den Volksdienst’, 
door de Duitsers opgezet om het maatschappelijk 
werk in Nederland op nationaalsocialistische leest 
te schoeien, ‘doen alles om een en ander voor betrok-
kenen zo vlot mogelijk te doen verlopen’. De politie 
was volgens het verslag versterkt met een ‘aantal 
wakkere kerels van het Politie Opleidings Bataljon 
en de WA’, de Weerbaarheidsafdeling van de NSB, 
geassisteerd door ‘ jeugdstormers’ uit vele plaatsen 
in het land. Om tot de slotsom te komen:

Sterker dan alle rampen is de wil tot opbouw 
en in ons groeit in de harde werkelijkheid 
van het tijdsgebeuren het inzicht dat alleen 
een daadwerkelijke eensgezindheid van alle 
volksgenooten ons volk door dezen tijd naar een 
betere toekomst kan leiden.26

Het Twentsch Nieuwsblad ontdekte ook dat na het 
bombardement ‘hyena’s [opdoken] die over de puin-
hopen van het menschelijk geluk’ rondzwierven: 

Het behoeft hier zeker niet gezegd te worden, dat 
tegen hyena’s op de meest onverbiddelijke wijze 
wordt opgetreden. Individuen die hun zwaar 
getroffen volksgenoten van hun laatste bezittingen 
beroven, worden uit de volksgemeenschap gestoten 
en zij verdienen de strengste straf welke mogelijk 
is. Zij hebben het recht op leven verbeurd.27 

De verslaggever doelde op stadgenoten die huisraad, 
kinderkleertjes, beddengoed, vloer- en tafelkleden 
ontvreemdden, ja zelfs geld meenamen. Daarom 
waarschuwde het blad de lezers, in vette letters in de 
verder mager gedrukte tekst.


