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Naast de ingang van de Synagoge aan de Prinsestraat staat een 

monument, vier meter hoog, een gestileerde thorarol van brons, 

bekroond met een thorakroon, ornamenten en een tekst:  

‘Met de razzia van 14-9-1941 begon de Jodenvervolging. 

Ter nagedachtenis aan de meer dan 700 Joodse medeburgers  

die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.’ Het werd 

43

Joden uit wraak op transport  
naar ‘een plaats in Oostenrijk’
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onthuld op 6 november 1991, bijna vijftig jaar na 
de eerste razzia tijdens de Tweede Wereldoorlog in  
Enschede. Het monument past qua kleur en vorm-
geving bij het oude gebouw. Het lijkt alsof het er 
niet staat, alsof de maker heeft willen aangeven 
hoe en waar de plaats was van de Joodse burgers in  
Enschede in de jaren twintig en dertig, een beetje 
in de schaduw, onopvallend. Het monument lijkt 
breekbaar, net zoals de positie van de Joden van 
voor 1940. Het is een ontwerp van de bekende beeld-
houwer Appie Drielsma, die in de zomer van 2014 
overleed. In de hal van de sjoel benadrukt een mar-
meren gedenkplaat de ramp die in die dagen over 
Joods Twente trok, de tekst meldt in kapitalen: ‘Ra-
chel weent om hare kinderen; zij weigert elke troost 
om hare kinderen, want zij zijn niet meer’, een Bij-
beltekst, Jeremia 31:14. De uitleg luidt, ook in kapi-
talen: ‘De meer dan 700 slachtoffers aan de Joodse 
gemeenten Enschede, Denekamp, Diepenheim, Del-
den, Losser en Oldenzaal ontvallen in de rampjaren 
1941-1945, en doe hen zetelen onder de vleugelen 
van Zijne Almachtige Majesteit.’1 Elk jaar wordt in de 
week van 13 september bij de Enschedese Synagoge 
een openbare herdenkingsdienst gehouden, waarbij 
de namen van alle 105 slachtoffers van de razzia in 
september 1941 worden voorgelezen. Bij de bloem-
legging assisteren dan kinderen van de achtste groep 
van de naastgelegen Prinseschool.

Onbekende daders sneden in de nacht van 19 
op 20 juli 1941 twee telefoondraden van de Duitse 
Wehrmacht door, aan de Haaksbergerstraat, een 
klein eindje voor de grens met de gemeente Haaks-
bergen. De Sicherheitspolizei kwam direct in actie en 
beval dat vanaf 20 juli inwoners van Enschede de ka-
bels moesten bewaken, over een lengte van enkele 
kilometers. Wie aanwijzingen kon geven, kreeg vijf-
duizend gulden als de daders werden opgespoord. En 
wie het waagde nog eens sabotage te plegen, in welke 
vorm ook, moest zich realiseren dat zo’n wandaad 
ernstige gevolgen kon hebben voor de gehele bevol-
king. De gemeente werd zwaar bestraft, een boete van 
vijftigduizend gulden, met de plicht het geld terug te 
halen bij door de Duitsers aangewezen stadgenoten. 

Toen ondanks alle Duitse dreigementen op 13 sep-
tember 1941 ’s middags weer telefoonkabels werden 
doorgeknipt, volgde een ongekend zware represaille.2 
In de nacht van 13 op 14 september 1941 pakte de 

Sicherheits- und Ordnungspolizei in Enschede en 
enkele omliggende gemeenten Joodse mannen op, 
in samenwerking met de lokale politie. Ze werden 
twee dagen opgesloten in de gymnastiekzaal van Het  
Enschedees Lyceum, waarna ze op transport gingen 
naar het vernietigingskamp in Mauthausen.3 Wim H. 
Bos, leerling van de Prinseschool, herinnert zich dat 
zijn buurman Simon Heiman Frankenhuis, bijna 35 
jaar, werd opgehaald door de Duitsers en nooit terug-
kwam. Wims vader, Bos senior, wilde nog wat rege-
len die dag, ging naar Het Enschedees Lyceum waar 
de mannen werden vastgehouden. Wim: ‘Ik zie nog 
dat witte gezicht van mijn vader toen hij terugkwam, 
natuurlijk had hij niets kunnen regelen, de mannen 
hadden hem uitgelachen, “Wilt u niet mee?”, hadden 
ze hem gevraagd.’4 Een Stolperstein (struikelsteen) 
voor het pand Oldenzaalsestraat 143 herinnert de 
voorbijganger aan de dood van Simon Heiman Fran-
kenhuis, op 9 september 1944 in Mauthausen.

Een plaats in Oostenrijk
Eén van de opgepakte Joden was Martin Wertheim, 
zoon van Theresa en Ernst Wertheim. Theresa no-
teerde in haar dagboek:

’s Morgens 05.40 uur. De bel gaat. We schrikken 
wakker en kijken uit het raam. Een politieagent 
met motorwagen vraagt open te doen. Ernst en ik 
gaan naar beneden en laten de agent binnen. Hij 
moet Martin hebben. ‘Wat is er aan de hand?’ Hij 
weet van niets. Martin kleedt zich aan en we laten 
hem gaan zonder er echt bij na te denken.

Later hoorden de Wertheims, dat het om een groot-
scheepse razzia ging en dat hun zoon op het poli-
tiebureau werd vastgehouden. Ze maakten zich niet 
zoveel zorgen. Martin slaagde er in om met hulp van 
een politieman een briefje naar buiten te smokkelen. 
Een agent liet weten, dat hij en de anderen binnen 
twee tot drie weken weer thuis zouden zijn. Maar 
dat viel tegen. Na een paar dagen hoorden de Wert-
heims dat de Joodse mannen zouden worden afge-
voerd. Bij kennissen thuis, vlak bij het politiebureau, 
op 16 september 1941, zag Theresa hoe haar zoon en 
anderen werden opgepakt:

Een grote gesloten verhuiswagen reed zó voor 
dat niemand iets kon zien. De auto vertrok onder 
bewaking van de Gestapo en wij bleven terug. De 
weg naar huis was moeilijk, maar hoeveel vreemde 
mensen mij toespraken en mij de hand schudden, 
dat kan ik nauwelijks beschrijven.

Vanaf 1 oktober 1941 druppelden de overlijdens-
berichten Enschede en andere Twentse gemeenten  
binnen. Ze kwamen uit Mauthausen. Ook de fa milie 
Wertheim kreeg de boodschap omtrent Martin.  
Theresa in haar dagboek:

Op 21 oktober moest Ernst persoonlijk naar de 
Gestapo om de officiële mededeling in ontvangst 

In het voormalige 
concentratiekamp 
Mauthausen herinnert 
dit monument aan 
de slachtoffers uit 
Nederland.
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te nemen. De duivels wilden zich met het leed 
van de Joden vermaken, maar zij hebben er 
geen plezier van gehad omdat de familieleden 
gewaarschuwd waren en zich zeer goed beheerst 
hebben. Zo zijn tot eind november van al die 102 
mensen overlijdensberichten aangekomen. Alle 
berichten kwamen uit Mauthausen, een plaats in 
Oostenrijk.

Op 6 oktober 1941 was Martin Wertheim overleden, 
zo bleek uit de administratie van Sigmund Menko 
van de Joodsche Raad.

Al in de kerkenraadsvergadering van de Joodse 
gemeente in Enschede van 9 oktober 1941 werden de 
eerste tien doden van de zogenoemde Mauthausen-
groep herdacht, zoals blijkt uit de notulen. 

De voorzitter opent de vergadering en wijdt 
onder diepe ontroering van de aanwezigen enige 
gevoelvolle woorden aan de nagedachtenis der 
leden onzer gemeente die onder zo tragiese 
omstandigheden tot een hoger leven werden 
geroepen.... Na enige ogenblikken van diepe 
stilte vervolgt de voorzitter met de opwekking, 
dat wij ons, niettegenstaande alle rampen en 
tegenspoeden, niet te neer mogen en moeten 
slaan. Wij moeten verder, het oog gericht op de 
toekomst.5 

Over het aantal slachtoffers van deze razzia en hun 
herkomst bestaat nogal wat onzekerheid, consta-
teerde Marjolein Schenkel in haar boek over de lot-
gevallen van de Joodse bevolking van Hengelo en 
Enschede tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sommi-
gen schreven over ‘een honderd Joden’, die alleen al 
in Enschede zouden zijn opgepakt, een andere auteur 
sprak over circa honderd Joden in Enschede en tien 
in Hengelo, weer een ander sloeg er een slag naar. 

Sigmund Menko hield als voorzitter van de Jood-
sche Raad een nauwkeurige administratie bij. Als er 
een lijst van omgekomen Joden binnenkwam, werd 
Menko door de Sicherheitspolizei ontboden – die 
nota bene was gevestigd in zijn villa aan de Tromp-
laan die hij voor de bezetters had moeten ontrui-
men – om de doodsberichten in ontvangst te ne-
men, zodat hij de nabestaanden kon informeren. 
Hij noteerde de namen nauwgezet in een cahier dat 
bewaard is gebleven. Daaruit blijkt dat er in totaal 
105 Joden zijn opgepakt, niet alleen uit Enschede 
(66) en Hengelo (10), maar ook uit Almelo (10), Ol-
denzaal (8), Denekamp (3), Goor (3), Haaksbergen 
(2), Delden (2) en Borne (1).6 Geen van hen is terug-
gekomen, als doodsoorzaken werden opgegeven een 
hartstilstand, longtuberculose en/of andere oncon-
troleerbare ziekten.7

‘Ernstige bezorgdheid’
Daags na de razzia – Twente was diep geschokt – 
kwamen alle Enschedese geestelijken, protestantse 
en katholieke, bijeen, onder leiding van dominee 

Nanne Zwiep, vrijzinnig hervormd predikant, die 
namens allen een formeel protest indiende bij Frie-
drich Christiansen, de opperbevelhebber van de 
Duitse Wehrmacht in ons land. Zwiep, die uitste-
kend Duits sprak, omdat hij naast theologie ook 
Duits had gestudeerd, werd vriendelijk en voorko-
mend ontvangen door de secretaris van Christian-
sen, die het verzoekschrift in ontvangst nam. De 
tekst luidde:

Krachtens het ons van Christuswege opgedragen 
herdersambt voelen wij ons verplicht uiting te 
geven van ernstige bezorgdheid voor degenen 
die zijn weggevoerd. Rust kan slechts worden 
gehandhaafd onder bescherming van het recht.8

Niet lang daarna protesteerde ook burgemeester 
Rückert, namens alle burgemeesters in Twente, ze 
maakten ernstig bezwaar tegen het feit dat agenten 
van gemeentepolitie en lokale veldwachters door de 
Duitsers verplicht waren mee te werken aan de raz-
zia. Secretaris-generaal K. J. Frederiks van het De-
partement van Binnenlandse Zaken, overlegde met 
Hanns Albin Rauter, de hoogste vertegenwoordi-
ger van de SS in Nederland, die hem liet weten dat 
de Duitsers voortaan bij het arresteren van ‘gijze-
laars op enigszins belangrijke schaal’ van de mede-
werking van de Nederlandse politie zouden afzien. 
Dit liet Frederiks veertien dagen later per brief we-
ten aan burgemeester Rückert, de gemeentepolitie 
hoefde voortaan niet te worden ingezet bij ‘onhech-
tenisnemingen [sic] in grooten getale van Joodsche 
burgers’. Maar Rauter herriep deze toezegging, de 
gemeentepolitie was alsnog verplicht de Duitsers bij 
te staan bij het oppakken van Joodse stadgenoten.9 

De Duitsers kwamen 
vele handen tekort 
in eigen land, om 
verdedigingswerken 
aan te leggen, om in 
de oorlogsindustrie te 
werken. In ons land 
lokten schreeuwerige 
affiches mannen, 
vooral jonge mannen, 
om te gaan werken in 
Duitsland.
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Nanne Zwiep, die zich op zondag 19 april 1942 in 
zijn wekelijkse preek in stevige bewoordingen had 
uitgesproken tegen het nationaalsocialisme en de 
Jodenvervolgingen, werd de dag daarna door de 
Duitsers gearresteerd. In de gevangenissen van Arn-
hem en Amersfoort werd hij langdurig ondervraagd, 
waarna hij naar Dachau werd gezonden, waar de En-
schedese predikant op 24 november 1942 overleed 
aan uitputting en ondervoeding.10 

Sommigen vinden dat de vroege razzia in sep-
tember 1941 ‘van grote positieve invloed’ is geweest 
op het hoge percentage Joodse overlevenden in  
Enschede. Daardoor drong de ernst van de situa tie 
vroeger door tot de Joodse gemeenschap. ‘Van on-
schatbare waarde’ was ook de onafhankelijke op-
stelling van de Joodsche Raad, die zich lijnrecht 
opstelde tegen de visie van leden van de Centrale 
Joodsche Raad in Amsterdam, in hun woordenboek 
kwam het werkwoord ‘onderduiken’ niet voor. Dr. L. 
de Jong stelt in het zevende deel van Het Koninkrijk 
der Neder landen, dat ‘de vertegenwoordiging van de 
Joodsche Raad in Enschede er als enige officiële in-
stantie in den lande toe overgegaan is, het onderdui-
ken van Joden systematisch voor te bereiden en te 
bevorderen’.11 

Antipathie tegen bezetters
Honderden mannen waren op 24 mei 1940, na de 
demobilisatie, als krijgsgevangene in overvolle goe-
derenwagons weggevoerd naar kampen in Noord-
Duitsland. Adolf Hitler vond dat de Nederlandse 
soldaat ‘overal met open vizier en eerlijk had gestre-
den’ en daarom mochten de mannen terugkeren 
naar hun vaderland. Op 4 juni 1940, enkele weken 
na het begin van de oorlog, was het bericht gekomen 
dat 22.000 Nederlandse krijgsgevangenen in Duits-
land zouden worden vrijgelaten. Maar die vrijheid 
zou niet lang duren, want in de laatste week van 
maart 1943 bleken de Duitsers ongeveer vijftigdui-
zend arbeiders nodig te hebben, in het kader van hun 
Stahl- und Eisen-Aktion. Besloten werd het vroegere 
Nederlandse leger in krijgsgevangenschap terug te 
voeren. Hoewel hij de enorme politieke draagwijdte 
van dat besluit overzag, besloot Reichskommissar 
Seyss-Inquart door te zetten. Toen de Duitsers op 
13 juni 1942 ongeveer vijfhonderd metaalarbeiders 
van Hengelose bedrijven op transport stelden naar 
Duitsland, groeide in Twente – mede door de afschuw  
die het Duitse optreden tegen Joden opwekte – de 
antipathie tegen de bezetters.12

Met vrees en ontzetting lazen redacteuren van 
het Twentsch Nieuwsblad donderdagochtend 29 april 
1943, in hun kantoor bij Drukkerij en Uitgeverij v/h 
M.J. van der Loeff tegenover het Stadhuis, het bin-
nengekomen telexbericht, dat meldde dat in de loop 
van de dag een persbericht zou uitgaan over het te-
rugvoeren van Nederlandse militairen in Duitse 
krijgsgevangenschap. Alle ruim driehonderddui-
zend Nederlandse militairen die in 1940 tegen de 

binnenvallende Duitsers hadden gevochten of ge-
mobiliseerd waren geweest en daarom krijgsgevan-
gen waren genomen, maar kort na de capitulatie van 
ons land begin juni waren teruggevoerd, moesten in 
Duitsland aan het werk. 

De mare ging snel door de streek. De Enschedese  
redacteuren van het Twentsch Nieuwsblad gaven het  
bericht onverwijld door aan hun Hengelose collega’s, 
die snel vier met grote, blauwe letters geschreven 
nieuwsbulletins maakten, die ze voor de ramen van  
hun drukkerij hingen. Het bedrijf lag in hartje Henge - 
lo, arbeiders keerden terug van hun middagpauze en 
lazen het slechte nieuws.13 In korte tijd zag het bij de 
ramen van de drukkerij zwart van de mensen, enigen  
riepen verschrikt en nijdig: ‘We gooien ’t spul er bij  
neer!’. Om half drie staakten de arbeiders van Stork,  
andere bedrijven in Hengelo volgden snel. De tele-
fooncentrales in Twente stonden roodgloeiend. Een 
medewerkster van de telefooncentrale in Hengelo 
belde een collega van Van Heek & Co., haar bericht 
was kort en krachtig: ‘Hengelo staakt, u ook?’ Van 
de 41 grootste bedrijven in Twente, die samen ruim 
25.000 arbeiders telden, gingen die middag al meer 
dan twintigduizend mannen en vrouwen in staking.

Hanns Albin Rauter, de meedogenloze Höhere SS- 
und Polizeiführer, die vergeefs had getracht Adolf 
Hitler te bereiken – die met de nazitop vergaderde 
in de Beierse Alpen, in zijn chalet Berghof in Ober-
salzberg – besloot op eigen houtje het standrecht in 
te voeren, dat op zaterdag 1 mei 1943 in heel Neder-
land gold. Tussen acht uur ’s avonds en zes uur in 
de ochtend mocht niemand zich op straat vertonen, 
samenscholingen van meer dan vijf mensen waren 
verboden.

In Enschede troffen arbeiders van de verschil-
lende textielfabrieken elkaar op straat en zo snelde 
het bericht door de stad. Medewerkers van de fa-
brieken belden elkaar op, om het nare nieuws te ver-
tellen. Wanneer ze elkaar op straat tegenkwamen, 
klonk voortdurend de aansporing ‘Volhouden!’ Ook 
ambtenaren van de gemeente legden de pen neer. 
Toen het gerucht liep dat de Waterleiding wilde sta-
ken, tapte ieder snel een voorraad water. Bij bakkers 
en kruideniers kwamen stadgenoten brood en an-
dere eetwaren inslaan. Eén bakker toomde het ham-
steren in, ieder kreeg maar voor één of twee dagen 
brood, vooral roggebrood.

’s Avonds stonden overal in de stad groepjes men-
sen te praten. Er werd ‘zo half en half ’ al gezegd dat 
de arbeiders de volgende dag niet aan het werk gin-
gen. Maar in enkele arbeidersbuurten was nog geen 
zekerheid wat er zou gebeuren. Daarom trokken vrij-
dagmorgen om zes uur enige arbeiders de stad in, 
om te zien hoe de stand van zaken was. De meeste 
ploegen waren nog aan het werk gegaan, maar later 
kregen de verkenners de indruk dat de staking al-
gemeen zou worden. Arbeiders die donderdag nog 
hadden doorgewerkt, stopten nu ook het werk, bij 
Ramie Union, Spinnerij Tubantia en de Bamshoeve. 
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Die ochtend waren de Duitsers al op pad, ze schoten, 
veronderstellend dat de arbeiders wel de fabrieken 
zouden binnengaan. Ze openden het vuur op mede-
werkers van Tubantia, meisjes uit de fabriek vlucht-
ten de garage van de busmaatschappij TET in. Een 
ooggetuige vertelde:

Wij zijn de straat, die langs de fabriek loopt, 
in gevlucht, maar wij hadden het ongeluk, dat 
wij nu vóór de overvalwagen uit liepen. Als wij 
langzamer liepen om hem te laten passeren, dan 
ging de wagen ook weer langzamer rijden. Wij 
zijn tenslotte maar een woning ingevlucht, maar 
de overvalwagen bleef hier steeds rijden. Als wij 
verder wilden, moesten we steeds kleine stukjes 
lopen en weer een tuin of woning in vluchten, 
omdat de wagen langs kwam.14

Zo’n twintig fabrikanten, die hadden gehoord dat ze 
lijsten met de namen van stakers moesten inleveren, 
overlegden in het hoofdkantoor van Van Heek & Co. 
aan de Markt om een gezamenlijke gedragslijn vast 
te stellen. Daar werd besloten ‘dat met behulp van 
alle ten dienste staande middelen voorkomen zou 
worden, dat er lijsten worden gemaakt, teneinde de 
Duitsers geen gelegenheid te bieden slachtoffers te 
maken’. Maar nog diezelfde avond kregen de fabri-
kanten de mededeling, dat wie op zaterdag niet aan 
het werk was, zou worden gedood. Daarom beslisten 
ze samen alles in het werk te stellen om hun arbei-
ders te bewegen op tijd in de fabriek te zijn.

Het standrecht eiste in Enschede slachtoffers. 
Drie inwoners werden op straat zonder pardon dood-
geschoten. Een man die ’s avonds schoten hoorde en 
uit nieuwsgierigheid ging kijken, werd neergeknald. 
Op ieder die de Duitsers zagen lopen, schoten ze, 
ook al was het iemand die gewoon in zijn tuin aan 

het werk was. Hoofdinspecteur A.T. Bruining, die 
met NSB-er A. Berends, commissaris van politie, 
’s  avonds een rondje maakte door de buurten Ste-
venfenne, Braker en Pathmos, waarschuwde bewo-
ners die op straat stonden te praten en wees hen op 
de ernst van de situatie.

Jullie beschouwen het als een grapje, maar er zijn 
al doden gevallen, want de Duitsers schieten maar 
raak. [...] Straks komen de Duitsers en schieten, en 
dan vallen er werkelijk slachtoffers. 

Verschillende fabrikanten spanden zich in om hun 
arbeiders te bewegen zaterdag weer aan het werk te 
gaan. De bazen bij J.F. Scholten & Zonen begonnen 
zaterdagochtend om vier uur het personeel te waar-
schuwen. Zaterdagmiddag riep Rigtersbleek bazen 
en ander personeel bijeen. De instructie was: maan-
dagmorgen hervatten we het werk. De directeuren 
lieten ook weten, dat alle fabrieken zaterdagmorgen 
om half negen lijsten moesten inleveren met na-
men en adressen van alle arbeiders die niet aan het 
werk waren gegaan. Wie niet verscheen, werd dood-
geschoten, was het dreigement van de Duitsers. Di-
verse bedrijven gingen zaterdag weer aan het werk, 
andere wachtten tot maandagmorgen. De Duitsers 
hebben de bedrijven gecontroleerd, er hebben zich 
geen incidenten voorgedaan in Enschede.15 

Arbeiders voor Duitsland
Aan het eind van het jaar 1943 ontdekten de Duit-
sers dat ze nog meer arbeiders nodig hadden en on-
derzochten ze of de gemeenten in Nederland wel vol-
doende namen hadden aangeleverd, met name van 
overheidspersoneel. Begin december 1943 hadden 
ze drie lijsten vastgesteld. Een lijst van gemeenten 
die voldoende werkers hadden geleverd, de zoge-

Drama bij de Universiteit Twente
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noemde gouden lijst. Op de tweede, de zilveren lijst 
stonden de namen van gemeenten die meer dan tien 
procent van hun personeelsbestand hadden aange-
meld; daar kon de Fachberater aanvullende contin-
genten weghalen. De derde lijst was de zwarte lijst, 
van 140 gemeenten, daarop stond Enschede, met 
een schamele 3,15 procent.17 Dit lage percentage 
was mede reden om in de stad razzia’s te houden, 
om voor de fabrieken in Duitsland aan voldoende ar-
beidskrachten te komen.

Bij veel stadgenoten kwamen de herinneringen 
aan de razzia van 1941 weer boven, toen de geruch-
ten door de stad gonsden, al vanaf zondag 22 okto-
ber 1944, dat er een razzia zou worden gehouden. 
De Duitsers hadden te weinig personeel voor hun fa-
brieken, daarom werd regelmatig een beroep gedaan 
op Nederlandse mannen zich te melden voor werk in 
Duitsland, waar niet iedereen zin in had, een enkeling 
ging wel. Hoe hard de Duitsers mensen nodig had-
den, bleek in 1942 in Borghorst, een dorp dat nu tot 
de stad Steinfurt behoort. Een groep textielarbeiders 
uit Enschede kwam in opstand, omdat er geen loon 
werd uitbetaald. Ze waren als gevolg van militaire 
transporten te laat op hun werk gekomen. De direc-
tie wilde de uren dat er niet was gewerkt, niet uitbe-
talen. De Nederlanders dreigden met een staking, de 
directie, angstig geworden, dreigde de politie erbij te 
roepen. Luid protesterend verlieten de Enschedeërs 
de fabrieken en keerden terug naar huis. Twee woord-
voerders bleven achter, die op het Arbeitsamt werden 

vastgehouden. De textielarbeiders werden onderweg 
op het station in Rheine opgevangen en gekalmeerd 
door de directie. Aan alle eisen werd voldaan, de uren 
van de vertraging en de staking werden vergoed en 
zelfs het verschil in uurloon met de Duitse arbeiders 
van 20 Pfennig werd aangezuiverd. Het illegale com-
munistische blad De Tribune schreef:

Deze Twentse arbeiders hebben laten zien dat de 
oude geest nog leeft. En aan deze Geest waarop 
de Twentse textielbaronnen reeds de tanden 
stukgebeten hebben, moesten ook de nazi-
kapitalisten toegeven. En de Duitse arbeiders in 
het bedrijf zeiden: ‘Dat was goed. Daardoor komen 
wij ook sterker te staan.’ 

Veel Twentenaren, ook stadgenoten, werkten in de 
oorlog, in 1943 en in 1944 tot de grote spoorwegsta-
king uitbrak, in Duitsland, in de textiel ook, sommi-
gen bij de textielfabriek Niehues & Dütting in Nord-
horn, die later onder de naam Nino AG één van de 
grootste textielondernemingen in Europa werd. In 
die jaren trokken arbeiders uit Twente en de Ach-
terhoek naar Duitse bedrijven in grensplaatsen als 
Gronau en Nordhorn, om te voorkomen dat ze in 
het kader van de Arbeitseinsatz verderop in Duits-
land aan het werk zouden worden gezet. Bij Niehues 
& Dütting werkten in de oorlogsjaren 9.219 arbei-
ders, een-derde van hen waren Duitsers, de overige 
hadden een andere nationaliteit, vijftig procent was  
Nederlander.18 Herman Hilderink uit Haaksbergen 
was één van hen: 

Het was een soort van Arbeitseinsatz, maar 
dan op vrijwillige basis. In Duitsland hadden ze 
werkvolk nodig, veel arbeiders waren opgeroepen 
voor het leger. Ik heb er uitvoerig met mijn vader 
over gepraat, of ik het doen zou. Wat maakte het 
eigenlijk uit, of je daar werkte of in Haaksbergen 
[of een andere stad of een ander dorp in Twente], 
in beide gevallen werkte je voor de Duitsers.

’s Maandags werden de mannen met een busje op-
gehaald en zaterdagavond keerden ze terug, na zes 
dagen hard werken.19

Lanterfanten en lummelen
Er waren natuurlijk wel risico’s verbonden aan het 
werken in het Duitse grensgebied. Regelmatig wer-
den zware bombardementen op Duitse steden uit-
gevoerd, vooral gericht op vitale plekken waar ‘gast-
arbeiders’ waren ingezet. Daarom wilden de meeste 
mannen liever niet te werk gesteld worden in Duits-
land, ze probeerden dat lot op alle mogelijke manie-
ren te ontlopen. Maar de bezetters begonnen dwang 
uit te oefenen. Op 15 september 1944 maakten ze 
in advertenties in de kranten het volgende bekend:

De Duitsche SS- en Politieformaties met 
inbegrip van den Arbeitskontrolldienst en de 
geheele Nederlandsche politie hebben opdracht 

Bram Middelhoek 
schreef een boek, 
Hollanders bouwen de 
“Westwall”, over zijn 
ervaringen  tijdens de 
razzia van 24 oktober 
1944.
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gekregen in steden en dorpen, op straten en 
pleinen 16- tot 50-jarige Nederlanders, die daar 
rondhangen, die kennelijk niets om handen 
hebben en hun tijd zoekbrengen met lanterfanten 
en lummelen, onverwijld te arresteren en naar 
het tewerkstellingskamp te Amersfoort over te 
brengen. Vandaar zullen zij ter beschikking worden 
gesteld van de arbeidsbureaux in Duitschland.

Maar het dreigement haalde weinig uit. De Duitsers 
besloten tot ingrijpender maatregelen. Vrijdagmid-
dag 22 september 1944 omsingelde een grote groep 
agenten van de Grüne Polizei de fabrieksterreinen 
van Menko, Rozendaal en Tetem aan de Roomweg 
en Stroinksbleekweg, argeloze arbeiders, uitsluitend 
mannelijke, werden uit de fabrieken naar de ‘plas’ 
van de fabriek van Menko gedreven. Driehonderd 
mannen, tussen 18 en 50 jaar, werden geselecteerd, 
bewaakt door militairen sleepten ze zich naar het 
station. Het einddoel voor die dag was Zwolle, Ar-
beitseinsatz. De mannen kregen onderdak in een 
school, overdag moesten ze werken, loopgraven ma-
ken. Ook de volgende dag hielden de Duitsers nog 
razzia’s, het was opmerkelijk stil in de straten van 
Enschede.20

Enschede omsingeld
Ook mevrouw Enkelaar, die aan de Wethouder Nij-
huisstraat 61 woonde, in één van de huizen tussen 
de B.W. ter Kuilestraat en de Goudenregenstraat, 
bij ons om de hoek, hoorde de geruchten die vanaf 
die zondag 22 oktober 1944 door de straten gons-
den. Een Duitse soldaat die ze wel eens een kop kof-
fie gaf, vertelde haar dat Enschede de volgende dag 
zou worden omsingeld door Fallschirmjäger, het was 
geheim, ze mocht het niet doorvertellen. De Wet-
houder Nijhuisstraat was de grens van de bebouwde 
kom, aan de overkant begon het boerenland, akkers, 
weiden. Dinsdagmorgen rond half vijf hoorde zoon 
Carel Enkelaar, een twintiger, journalist bij de on-
dergrondse krant Het Parool, op de hoek met de B.W. 
ter Kuilestraat Duitse stemmen. Bij het schijnsel van 
enkele zaklantaarns ontwaarde hij in de duisternis 
een grote groep soldaten, die op gedempte toon met 
elkaar praatten. Enschede was op dat moment, in 
alle vroegte van de 24ste oktober, helemaal omsin-
geld, vluchten kon niet meer.21 

Mijn vader Gerhard zal ook die ochtend zijn opge-
pakt, hij was midden dertig, zijn vrouw Dientje en de 
twee kinderen, mijn jongere zus en ik, vijf inmiddels, 
bleven achter. Zeker weten we het niet, nog steeds 
niet, over de oorlog werd later thuis nooit gepraat, 
het leek of er een taboe op rustte. We woonden om de 
hoek bij Carel Enkelaar, daar waar de Duitse soldaten, 
aan het eind van bewoond Enschede, patrouilleerden. 
Het was een niet mis te verstane boodschap geweest. 
Affiches, verspreid door de hele stad, schreeuwden 
het Duitse Befehl van de Duitse Wehrmacht uit: alle 
mannen in den leeftijd van zeventien tot en met veer-

tig jaar moesten zich voor de Arbeitseinsatz melden, 
ze dienden onmiddellijk na ontvangst van het bevel 
met de voorgeschreven uitrusting op straat te gaan 
staan. In vette letters stond de straf voor wie niet luis-
terde: ‘Op hen die pogen te ontvluchten of weerstand 
te bieden, zal worden geschoten.’22 En daar gingen 
ze, de mannen, in groepjes bijeen werden ze naar het 
Volkspark gedreven. Voorop een gestaalhelmde sol-
daat, uitgerust met bajonet op het geweer.

Dan de troep mannen, waarvan ik in de 
schemering reeds enkele bekenden ontdek, 
wederom geëscorteerd door enkele soldaten, 
compleet met helm, geweer en bajonet, terwijl 
de stoet eveneens door enkele Duitsers gesloten 
wordt. Een troep misdadigers gelijk worden daar 
de eerlijke, harde werkers opgebracht, vaders 
van groote huisgezinnen, die hun heele leven 
misschien niets anders ‘misdeden’ dan het koopen 
van ’n ‘zwart ‘ roggebroodje, ze worden weggevoerd 
als een troep galei-boeven of inbrekers!!23

Rond half tien schalde een Nederlandse stem door 
de buurt, die zich richtte tot ‘alle inwoners van  
Enschede’. Alle mannen tussen zestien en 55 jaar 
moesten zich voor elf uur hebben gemeld bij het 
Volkspark, het theehuis G.J. van Heekpark, restau-
rant AB of in Glanerbrug op het Heldersplein, voor 
tewerkstelling in de omgeving van Enschede. Zij die 
niet aan deze oproep voldeden, stelden hun leven in 
gevaar....! Een soldaat die met een troepje kinderen 
stond te praten, voegde er aan toe dat alle huizen 
zouden worden doorzocht. 

Omstreeks elf uur constateerde Carel Enkelaar 
dat hij vrijwel de hele buurt aan zich had zien voor-
bijtrekken. Zou mijn vader erbij zijn geweest?24 Het 
moet wel, in elk geval heeft hij zich gemeld. Zijn 
naam komt voor op een lijst van Gruppe 362, vol na-
men van mannen die tijdens die razzia werden op-
gepakt en weggevoerd naar Duitsland, om aan de 
Westwall te werken, nummer 6078, hij was – gebo-
ren in 1910 – één van de ouderen op de lijst, het me-
rendeel was in de jaren twintig geboren.25 Die dag 
zijn uit Enschede ongeveer zevenduizend mannen 
en jongens weggevoerd naar Duitsland. De meesten 
moesten graafwerk verrichten in Goch, Kleve, Em-
merich en Kevelaer.26 Mijn vader, bakker van beroep, 
zou – voor zover ons bekend – in een broodbakkerij 
hebben gewerkt. Over zijn ervaringen en belevenis-
sen weten we niets, hooguit zijn er vermoedens dat 
hij in de omgeving van Ahaus of Epe zou hebben ge-
werkt. In de tweede helft van maart 1945, toen in 
Nederland de bevrijding in aantocht was, zou een 
kogelscherf hem hebben gewond aan het hoofd, in 
de buurt van zijn bakkerij. Hij overleed op 28 maart 
1945 in het ziekenhuis in Almelo. 

Als vee bijeengedreven
Bram Middelhoek schreef over zijn belevenissen een 
boekje, Hollanders bouwen de “Westwall”.... Hoe hij de 

Gerhard Nijhof, mijn 
vader, werd ook 
opgepakt tijdens de 
razzia in Enschede. 
Zijn naam kwam onder 
nummer 6078 voor 
op één van de lijsten 
die in het archief van 
het Rode Kruis zijn 
opgeslagen, lijsten met 
namen van mannen die 
naar Duitsland werden 
weggevoerd, om er 
aan de Westwall te 
werken.
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In het najaar van 1944 
hielden de Duitsers 
razzia’s, mannen bij 
voorkeur tussen 17 
en 40 jaar, werden 
gemaand zich te 
melden ‘voor den 
arbeidsinzet’ en wie 
wilde vluchten of 
weerstand bieden, kon 
rekenen op een kogel.

dag van de razzia beleefde, heeft hij in wellicht wat 
sterk aangezette bewoordingen, maar beeldend be-
schreven, zoals de gebeurtenissen op het terrein van 
Ramie Union:

Men werd als vee bijeengedreven. Werkelijk 
als vee! Met enorm getier, geknal van schoten, 
hysterisch geschreeuw en heen en weer geren. De 
schoten, waarbij, voor zover bekend is, niemand 
werd gewond, waren alleen ter intimidatie en 
behoorden tot het nazi-ritueel. Voor de vorm 
werden op het terrein de persoonsbewijzen 
gecontroleerd en de bijeengedrevenen in twee 
groepen verdeeld, wat op het veld tot velerlei 
gissingen aanleiding gaf. Dit alles onder een 
stralende zon, luchtalarm, het overtrekken 
van geallieerde bommenwerpers en gevechten 
tussen jagers. Het moet gezegd worden, dat de 
vertegenwoordigers der Duitse “Weermacht” met 
hun Nederlandse N.S.B.-slaven hun taak met 
enthousiasme volbrachten. Het bijeendrijven van 
weerloze, ongewapende mannen had blijkbaar iets 
opwindends! In de avond werd de mensenmassa 
vanaf het terrein aan de Gronausestraat met 
verhevigd gebrul en geschiet in looppas door een 
betrekkelijk nauwe doorgang geperst, als een 
enorme slang in de richting van Glanerbrug. [...].27

Daar begon de reis naar de omgeving van Emme-
rich, Goch en Kevelaer, waar de mannen moesten 
meewerken aan het bouwen van de Westwall – voor 
de geallieerden de Siegfriedlinie – een verdedigings-
linie van de Duitsers, die liep van Kleef tot aan de 
Zwitserse grens, over een afstand van meer dan 
630 kilometer. Eén van hen was H.H. Scheele, zijn 
met potlood geschreven dagboek over die maanden 
in Duitsland, is in 2013 op een zolder teruggevon-
den. Scheele en de andere mannen in zijn omgeving 
hebben het, zo blijkt uit zijn dagboek, niet zo slecht 

gehad in Duitsland. Uit alle verhalen komt nergens 
diepe ellende tevoorschijn, geen martelingen, be-
dreigingen, al was het natuurlijk geen vakantiewerk. 
Scheele en de mannen rondom hem hadden steeds 
genoeg te eten, vierden hun feestjes, zoals Kerstmis 
1944. Op zondag 24 december 1944 schreef Scheele 
voor de laatste keer in zijn dagboek:

Vanmorgen toen we op de Baustelle aankwamen, 
was alles stijf bevroren, zoodat we bijna niets 
konden doen, maar we moesten toch werken tot 
half twee, toen was het Feierabend. Met twee 
kerstdagen tot Woensdagmorgen dus voor het 
eerst sinds 9 weken. We hebben dan ook niet 
veel uitgevoerd. Na ons gewasschen te hebben, 
weer onze buik rond gegeten, want Engelbert had 
5 pond vleesch gekocht en daar hadden wij soep 
van en aardappels met sla en witteboonen, een 
heerlijk maal. Daarna ben ik met Levert de boer 
op gegaan om een overall te ruilen. Daar zijn we 
niet mee klaar gekomen, maar wel 4 fleschen melk 
georganiseerd. Toen we thuis kwamen om 8 uur 
was Herrn Wischer, onze Einheitsführer, juist 
bij ons en hield een speach over het gaan stiften 
(wegloopen). Hij had een borrel op, en gaf ons 
een pluim, wij Hollanders waren de beste werkers 
en hadden de minste zieken. Daarna hebben we 
allemaal onze portie aardappelen geschild, want 
morgen krijgen we groot diner. Onze tent is mooi 
versierd en we hebben [een] kerstboom. Verder 
hebben [we] met planken het zoo gemaakt dat 
we allen zitten kunnen. Vermeldenswaard is dit, 
dat de roode kool die we krijgen uit de stadstuin 
georganiseerd is en de prei uit een privétuin, 
waarvan de eigenaar geëvacueerd is. Vanavond 
hebben we nog even Kerstavond gevierd. Ab Stam 
en Bennier Roelofs hadden samen 3 pd vleesch en 
daarbij soep georganiseerd met witte boonen, daar 
hebben we nog even heerlijk van gesmuld met zijn 
zevenen. Hein was ook van de partij. En nu naar 
bed want morgenvroeg om 3 uur er uit naar de 
Vroege Mis.28

Na Kerstmis werd een gedeelte van de mannen die 
aan de Westwall moesten werken, afgevoerd naar 
Emmerich om puin te ruimen en een ander deel 
naar Loerbeek, even over de grens in Nederland, om 
tankwallen te graven. Hier kwamen de mannen weer 
in contact met landgenoten. De bevrijding maakte 
een einde aan de hele zinloze onderneming. Het 
doorploegde land ligt weer vredig, zo besloot Lud 
Stroink het verhaal dat hij schreef naar aanleiding 
van het boek van Bram Middelhoek.29 De mannen, 
verzwakt en moe, konden lopend aan de thuisreis 
beginnen. Het was het einde van een lange, bange, 
zes maanden durende nacht, die was begonnen op 
die gruwelijke dag, 24 oktober 1944.30


