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Een doodgewone jongen  
van de Bruggertstraat 

Aan de Bruggertstraat, in het trottoir voor het huis op nummer 321, ligt een koperen 

Stolperstein, met een inscriptie: ‘Hier woonde Aleidus Johannes ter Morsche.’ Hij was 

een ver familielid van me, mijn grootmoeder van moeders kant was een Ter Morsche. 

De struikelsteen meldt, dat Johannes op 4 februari 1942 is gearresteerd en bijna 

twee jaar later, op 24 januari 1944 in Brandenburg in Duitsland is terechtgesteld, 

de guillotine in de gevangenis maakte een einde aan zijn leven. In de uitspraak 

van het Volksgerichtshof in Berlijn staat dat hij ‘een hardnekkige communist’ was, 

‘achterbaks en vervuld van haat’. Hij had geprobeerd, met een eveneens veroordeelde 
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Pool, ‘de overlevingsstrijd van ons volk te dwarsbo-
men door vijandelijke propaganda te verspreiden en 
andere buitenlandse arbeiders en krijgsgevangenen 
tegen ons op te hitsen’.1

Johannes ter Morsche was een doodgewone jon-
gen, in 1894 geboren in Almelo, waar hij met twee 
zusters en drie broers opgroeide. Vader was een een-
voudige wever met een mager inkomen. Ook Johan-
nes werd wever. Hij trouwde in 1916 met Hendrika 
Benneker, ze kregen twee kinderen. Maar het hu-
welijk hield geen stand. Johannes was, evenals zijn 
vader en moeder, aangesloten bij de Sociaal-Demo-
cratische Arbeiders Partij, bezocht regelmatig verga-
deringen, in Twente en ook in het Duitse grensge-
bied, waar hij af en toe speelde met zijn Enschedese 
schalmeikapel Morgenrood. Toen Johannes 34 was, 
leerde hij Margarete Böttcher kennen, geboren in 
Berlijn, een ondernemende jonge vrouw, die naar 
Nederland was gekomen omdat ze onafhankelijk 
wilde zijn en ontsnappen aan de ‘beperktheid van 
haar leven’. Ze trouwden in 1929. 

Toen kwamen de crisisjaren. Johannes raakte 

zijn baan kwijt en begon te handelen in textiel, om 
zijn gezin te kunnen onderhouden. Van markt naar 
markt trok hij, met kleding en stoffen, en slaagde 
erin een interessante klantenkring op te bouwen. Hij 
bleef actief in de arbeidersbeweging, met name had-
den de ontwikkelingen in Duitsland zijn aandacht. 
Johannes hielp mensen die in Duitsland werden ver-
volgd, zamelde geld en kleding in via de Rode Hulp, 
bracht illegale, antifascistische pamfletten over de 
grens naar Duitsland, hielp Duitse vluchtelingen bij 
het oversteken van de grens. Regelmatig logeerden 
Duitse en Joodse vluchtelingen in het gastvrije huis 
aan de Bruggertstraat in Enschede, op nummer 201, 
later 321.

Peenemünde 
Het leven van de familie Ter Morsche veranderde in-
grijpend, toen de Duitsers in september 1939 Polen 
binnenvielen en de Tweede Wereldoorlog begon. Jo-
hannes moest verplicht als bouwvakker meewerken 
aan de ombouw van de Luchthaven Twenthe tot Flie-
gerhorst. Al snel werd hij gedwongen dwangarbeid te 
verrichten in Duitsland, in Salzbergen, waar hij in de 
bouw en in het transport te werk werd gesteld. Mar-
garete en de kinderen waren intussen verhuisd naar 
Zinnowitz, een voormalig vissersdorp, toen een bad-
plaats aan de Oostzee, waar Margaretes ouders een 
pension dreven. Enthousiast was Johannes niet, 
omdat zijn schoonvader lid was van de NSDAP, ter-
wijl Johannes fel tégen Hitler en zijn nationaalsocia-
listen was. In het voorjaar van 1941 besloot het gezin 
toch te verhuizen naar Zinnowitz. Het kleine drome-
rige badplaatsje was in meer dan twintig jaar oorlog 
sterk veranderd. Badgasten kwamen er nog weinig, 
de meeste hotels en pensions waren bewoond door 
Duitsers die in Peenemünde in de oorlogsindustrie 
werkten, als specialist, wetenschapper of technicus. 

Hier, in het noorden van het eiland Usedom, was 
in een paar jaar tijd een uitgebreid complex van leger 
en luchtmacht gebouwd, voor ontwikkeling, het tes-
ten en produceren van nieuwe wapens, later uitge-
breid met een onderzoekcentrum voor luchtafweer. 
Het belangrijkste doel was het ontwikkelen van 
nieuwe massavernietigingswapens, die in seriepro-
ductie konden worden gemaakt, de beruchte V-1 en 
V2, die in de herfst van 1944 als vergeldingswapen 
werden ingezet tegen met name Engeland en België.2

Johan ter Morsche, nog steeds antifascist, werd 
de centrale man van een internationale verzets-
groep van Nederlanders, Polen en een Oostenrijks 
geestelijke, die iets wilden ondernemen tegen de ver-
schrikkelijke, onmenselijke oorlog en het wrede na-
tionaalsocialistische regiem. Vooral maakte hij zich 
zorgen over de concentratie van de Duitse wapen-
industrie in Peenemünde, waar naar zijn mening in 
een hoog tempo aan nieuwe wapens werd gewerkt. 
In huize Ter Morsche vonden regelmatig bijeenkom-
sten van gelijkgezinden plaats, om samen stiekem 
naar buitenlandse radio-uitzendingen te luisteren, 

Johannes ter Morsche 
met zijn vrouw 
Margarete Böttcher.
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waarin de oorlogssituatie en de wereldpolitiek cen-
trale thema’s waren. Blij waren ze met de nederlagen 
van de Wehrmacht aan het front in de Sovjet-Unie. 
De groep, hopend op een spoedige Duitse nederlaag, 
vond dat het verzet bij de arbeiders in Peenemünde 
moest worden versterkt. Het zou goed zijn, vond ook 
Ter Morsche, een groot gedeelte van de dwangarbei-
ders en krijgsgevangenen in een later stadium voor 
te bereiden op een opstand, ter ondersteuning van 
de geallieerde troepen.

Maar begin 1943 werd Johan ter Morsche gearres-
teerd, in de loop van de volgende weken volgden meer 
leden van de groep. Met andere leden van de groep 
moest hij terecht staan. Johannes kreeg de doodstraf, 
evenals zijn Poolse vriend Tadeus Siekierski. Op 24 
januari 1944 werd het vonnis voltrokken, beide ver-
zetslieden werden onthoofd. ‘De terechtstelling is 
probleemloos verlopen’, meldde de officier van justi-
tie van het Volksgerichtshof. Johannes stierf om tien 
minuten over drie, Tadeus twee minuten later.3

Ook Margarete ter Morsche werd opgepakt en 
moest terecht staan. In een artikel in de Swinemün-
der Zeitung van 6 juli 1943 stond:

Haar man, de Nederlandse staatsburger Ter 
Morsche, omringde zich in het huis van haar stief-

moeder met buitenlanders die Duitsland vijandig 
gezind waren. Ze heeft jarenlang toegestaan dat in 
haar woning naar vijandelijke radioberichten werd 
geluisterd, dat daarover werd gediscussieerd – men 
kan zich voorstellen hoe – en dat deze propaganda 
met de Duitse berichten werd vergeleken. De 
beklaagde heeft er zelf meerdere malen aan 
meegedaan. 
 

Margarete ter Morsche kreeg twee jaar gevangenis-
straf. Pas vele weken nadat haar man was terechtge-
steld, hoorde ze het bericht van zijn overlijden, in de 
gevangenis in Cottbus. 

Op 9 juli 1945 reisde Margarete met haar kinde-
ren Marie en Arnold terug naar Enschede. Ze vonden 
er weer een eigen huis, weer aan de Bruggertstraat, 
niet meer op nummer 121, maar op 283. In 1968 
werd in Zinnowitz een straat genoemd naar Johan-
nes ter Morsche. Op vrijdag 3 februari 1984 kregen 
Margarete, Marie en Arnold uit handen van de Com-
missaris der Koningin in Overijssel mr. J.L.M. Niers 
het verzetsherdenkingskruis uitgereikt. De naam 
van de straat in Zinnowitz die naar Johannes was 
genoemd, werd in latere jaren weer veranderd, de 
oude naam Waldstrasse keerde terug. Aan het huis 
op nummer 12 werd in 1999 een gedenkplaat aan-

Marie ter Morsche, dochter van Johannes ter Morsche, heeft zich 
na de oorlog ingespannen voor erkenning van haar vader en zijn 
vrienden als verzetslieden. Prof. Karl Heinz Jahnke heeft over Johan-
nes een boek geschreven, een boek dat volgens Marie ‘erkenning en 
rehabilitatie betekent voor alle mensen die een rol hebben gespeeld 
in dit zo belangrijke verzet’, te weten het verzet tegen de nazi’s in 
Zinnowitz en Peenemünde in Duitsland. Dit boek is in 2003 ver-
schenen. In het Park in Zinnowitz staat Marie ter Morsche bij de 
gedenknaald met daarop de namen van Johannes ter Morsche en 
zijn vrienden.

Aan het huis op nummer 12 in de Waldstrasse in Zinnowitz werd in 
1999 een gedenkplaat aangebracht, met daarop de namen van vijf 
leden van de groep van Johannes ter Morsche. De plaquette is in de 
loop der jaren vervallen en verweerd. ‘Wir müssen Geld sammeln, 
um sie zu ersetzen’, liet Ute Spohler, Vorsitzender der Historischen 
Gesellschaft Zinnowitz, medio 2014 weten. 
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gebracht, met daarop de namen van vijf leden van 
de groep van Johannes ter Morsche, Zur Erinnering 
an die Opfer des NS-Terrors staat er boven. En in het 
trottoir aan de Bruggertstraat herinnert de struikel-
steen met de naam van Johannes ter Morsche aan 
deze opmerkelijke verzetsman.4

Verzet van fabrikanten
Het is opvallend dat Enschedese fabrikanten en ook 
veel collega’s in de rest van Twente zich in de oor-
log afzijdig hielden. In de gelederen van de verzets-
groepen komen we nauwelijks namen tegen van een 
Twentse textielfamilie. Een uitzondering vormt de 
familie Ter Kuile. Twee neven Ter Kuile trachtten in 
het voorjaar van 1943 fabrikanten te bewegen sa-
men een organisatie op te zetten, die zich teweer 
zou moeten stellen tegen de Duitsers. Veel textiel-
bedrijven voerden in de oorlog opdrachten uit voor 
de Duitse bezetters, om hun bedrijf gaande te hou-
den, maar ook omdat ze dachten dat het goed was 
voor hun arbeiders dat ze aan het werk waren, anders 
zouden ze het risico lopen van een tewerkstelling in 
Duitsland, om daar voor de oorlogsindustrie te wer-
ken. Maar wat ook hun oogmerk was, de kassa bleef 
rinkelen. Dat was het belangrijkste streven van de 
textielfabrikanten, die zich terdege realiseerden dat 
ze zich schuldig maakten aan economische collabo-
ratie, en in dat patroon paste verzet tegen de bezet-
ters zeker niet.

Maar de Duitsers traden steeds bruter op, dwon-
gen arbeiders over de grens te werken, tot ergernis 
van de fabrikanten, die het steeds moeilijker kre-
gen. Daarom moesten de fabrikanten zich organise-
ren, verzet plegen, vonden de twee neven Ter Kuile. 
Daarom hadden ze deze geheime bijeenkomst op een 
landgoed in Usselo georganiseerd, met een man of 
tien waren ze bijeen in de theekoepel. Maar de fabri-
kanten reageerden ontnuchterend, het plan vonden 
ze goed, maar een organisatie, daaraan hadden ze 
geen behoefte. Zo’n club zou snel door de Duitsers 
worden ontdekt en ontmaskerd, lijdelijk verzet zou 
beter ‘provisorisch’ kunnen worden gepleegd, was de 
mening van de heren.5 Gedurende de oorlog namen 
nauwelijks fabrikanten deel aan het verzet, wel on-
dersteunden in Enschede veel ondernemers het ver-
zet met geld.

Eén van de weinige fabrikanten in Twente die een 
belangrijke rol heeft vervuld in het verzet was Ben 
J. ter Kuile, vennoot in Nico ter Kuile & Zonen, ge-
trouwd met Aurelia van Heek, een dochter van Jan 
van Heek en Annetje van Wulfften Palthe. Ze woon-
den in ’t Hoveke, in Driene. Ben ter Kuile was plaat-
selijk commandant van de in september 1944 op-
gerichte Binnenlandse Strijdkrachten (BS), waarbij 
Aurelia hem ondersteunde.6 De BS probeerden het 
verzet tegen de Duitse bezetters in allerlei kleine en 
grotere groepen onder controle te krijgen. Maar het 
plan ontmoette veel tegenstand, ook in Twente. De 
illegaliteit bereidde zich al voor op de komst van de 

bevrijders en achtte een hergroepering van het verzet 
overbodig. Ook in Twente was de weerstand groot, 
maar de verzetsmensen legden zich uiteindelijk neer 
bij de plannen van de regering in ballingschap. 

Enschedeër in Enschede
Maar wie moest de leiding op zich nemen? Het bleek 
dat er een strijd woedde om de macht, tussen de be-
staande verzetsgroepen. Op een vergadering in sep-
tember 1944 waren veel industriëlen aanwezig, die 
met het bestaande verzet weinig van doen hadden. 
Er werd zware druk op de fabrikanten uitgeoefend 
om iemand uit hun kring aan te wijzen, maar – zo 
gaat het verhaal – pas nadat gedreigd was dat iemand 
van buiten Twente wel eens de leiding zou kunnen 
krijgen, zwichtte Ben ter Kuile, hij nam het leider-
schap op zich. Al gaf hij later zelf een andere verkla-
ring. Hij zou door diverse fabrikanten zijn benaderd 
om mee te werken aan het oprichten van de BS in En-
schede, ook door A.A.W. van Wulfften Palthe uit Al-
melo, die was verbonden aan de Inlichtingendienst 
van de Districtscommandant van de Binnenlandse 
Strijdkrachten. Van Wulfften Palthe was een goede 
bekende van hem, want zijn schoonmoeder – Anne-
tje, de echtgenote van Jan Herman van Heek – was 
een Van Wulfften Palthe.7 De nieuwe verzetslieden, 
fabrikanten, werden September Ridders genoemd.

Aanvankelijk had Ben zich beziggehouden met de 
financiën van de BS. Geleidelijk werd hij naar voren 
geschoven. Ter Kuile: ‘Toen ik geen geschikte offi-
cier kon vinden, heb ik mijzelf bereid verklaard [...] 
dit te doen’, omdat ‘een Enschedeër noodzakelijk 
was in Enschede’.8 Sommigen vonden het een wat 
merkwaardig besluit, omdat Ter Kuile in het verzet 
een onbekende was. Bovendien lag hij niet goed bij 
diverse stadsgenoten. Na de oorlog weigerden som-
mige Joden hem een hand te geven, omdat ze hem 
niet ‘koosjer’ vonden.9

Het huis van Ben ter Kuile en Aurelia van Heek 
in Driene werd een centrum van illegale activitei-
ten. Thuis konden ze via een onvindbare aftap de 
telefoongesprekken volgen, die Oberst von Alten 
van het Transport- und Räumungskommando en 
zijn staf in de nabijgelegen villa De Tol voerden met 
hun onderafdelingen overal in Nederland en Duits-
land. De belangrijkste gesprekken werden uitgetikt, 
waarna Aurelia ze op de fiets – door weer en wind, 
de winter was in aantocht – naar de illegale zend-
groep Packard in Hengelo bracht, die ze doorseinde 
naar Engeland. Toen deze zendgroep op 26 novem-
ber 1944 werd opgerold en vele zendadressen wa-
ren ontdekt, stopte Aurelia haar gevaarlijke werk, na 
sterke aandrang van echtgenoot Ben. Voortaan was 
zij medewerkster-secretaresse van Ben en koerier-
ster voor de Binnenlandse Strijdkrachten.10

Juultje en Ton
In de zendgroep Packard werkten eerzame Ensche-
dese burgers samen, zoals Piet Benink en zijn echt-
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Piet Benink, hoofd 
van de Tweede 
Prinseschool, had 
in zijn huis aan 
de Bolhaarslaan 
een zender van de 
Packardgroep staan. 

genote Nardi Spiele, die in hun huis aan de Bolhaars-
laan een zender van de Packardgroep hadden staan. 
Benink, hoofd van de Tweede Prinseschool, heeft in 
een schoolschriftje zijn ‘herinneringen van een Ne-
derlander tijdens de Duitse bezetting’ op papier ge-
zet. Thuis bij hem stond de zender van het station St. 
Denijs van de Packardgroep, dat twee zenders in de 
lucht hield, vanuit wisselende adressen, om uit han-
den te blijven van de Sicherheitsdienst, die met peil-
apparatuur door de stad reed. Het koppel dat vanuit 
het huis van Benink aan de Bolhaarslaan 69 berich-
ten verzond, kende de familie alleen als Juultje van 
Galen en Ton Zijlstra, schuilnamen uiteraard. Julisca 
Snijder was de weduwe van de Nederlandse reserve-
luitenant ter zee 2de klasse W.J. Snijder, die sinds 18 
juni 1940 werd vermist, samen met de hele beman-
ning van de onderzeeboot O13, die op patrouille was 
op de Noordzee. Ton Zijlstra was volgens de burger-
lijke stand Anton Hendrik Kattouw, stuurman-mar-
conist bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland en 
reserve-luitenant ter zee 3de klasse bij de onderzee-
bootdienst van de Koninklijke Marine in Den Helder. 
Kattouw bediende de seinsleutel, Julisca codeerde en 
decodeerde de berichten. Deze hadden betrekking 
op plaatsen vanwaar de Duitse Vergeltungswaffen 
V1 en V2 werden gelanceerd, troepenconcentraties, 
opslagplaatsen van munitie, het aantal vliegtuigen 
op de Fliegerhorst Twenthe, waar een generaal sliep, 
waar containers voor het verzet konden worden ge-
dropt, enzovoort. Op 26 november 1944, toen de 
Duitsers de zendgroep St. Denijs oprolden, werden 
onder anderen Ton Kattouw en Julisca Snijder Bratu, 
‘huisgenoten’ van Piet Benink, gearresteerd. Ton Kat-
touw was een Todeskandidat, die op 8 maart 1945 bij 
Woeste Hoeve, even buiten Apeldoorn, werd gefusil-
leerd, na de aanslag op Hanns Albin Rauter. ‘Tante 
Juultje’ werd aan het eind van de oorlog door de geal-
lieerden in kamp Westerbork bevrijd. Voor haar ver-
zetsdaden werd zij gedecoreerd.11 

‘Smerige Duitse propaganda’
Kort na de oorlog hield Piet Benink eens een voor-
dracht voor de bevrijders, over zijn oorlogservarin-
gen en vooral hoe de Duitse nationaalsocialisten 
propaganda maakten op scholen. Hij vertelde hoe hij 
op een woensdagmorgen les gaf aan de zesde klas, in 
geschiedenis, over de Tachtigjarige Oorlog, toen we 
tegen Spanje vochten voor vrijheid van godsdienst. 
Benink:

Het was opmerkelijk hoe aandachtig de leerlingen 
waren en hoe schrander zij in staat waren een 
parallel te trekken tussen die oorlog, die drie-
honderd jaar geleden plaatsvond, en deze oorlog. 
Ik herinner me nog dat ik helemaal opging in 
mijn onderwerp, en vertelde over verraders in 
ons eigen land, die hun eigen landgenoten aan 
de Spanjaarden voor een zilverling verkochten, 
en hoe de kinderen daarbij naar elkaar knikten 

en blikken van onderlinge verstandhouding 
wisselden. Plotseling leek het alsof een aantal 
van mijn leerlingen in de klas verstijfde en 
zenuwachtig werd. Eén van hen zei: ‘Meneer, u 
kunt beter oppassen wat u zegt. Kijk maar.’

De leerling wees naar drie NSB-ers in de gehate WA-
uniformen die op de gang stonden en naar binnen 
keken. Benink werd bang, want hij stond niet in een 
goed blaadje, NSB-ers hadden hem al eens beschul-
digd dat hij op school anti-Duitse en pro-Engelse pro-
paganda voerde en bovendien deed hij illegaal werk. 
‘Hou zee’, riep één van de drie, toen hij de deur naar 
de klas opende. De hoofdonderwijzer, die zich ver-
mande, zei, zijn stem klonk wat snedig: ‘Goedemor-
gen, had u bij de voordeur niet even kunnen aanbel-
len?’ Het antwoord was kort en bondig: ‘Hier zijn wat 
boeken die wij bevelen aan uw leerlingen uit te delen. 
Wij zullen nagaan of u dat gaat doen. Als u geen me-
dewerking wenst te verlenen, zult u hierover zeker 
méér horen.’ Eén blik op de pamfletten was genoeg, 
het was ‘smerige Duitse propaganda’. Benink: ‘Ik be-
sloot mijn leerlingen niet met deze rotzooi te ver-
giftigen.’ De afbeeldingen spraken voor zich, Joden 
werden bijvoorbeeld afgeschilderd als ratten. Ge-
volgen had Beninks weigering niet. Benink deed als 
hoofd van een lagere school alles wat in zijn macht 
lag om afbreuk te doen aan de nazipropaganda, in 
welke vorm ook. Biljetten en posters die de NSB-ers 
in de school op de muren hadden geplakt, werden in 
zijn opdracht verwijderd.12

Johannes Bosch
Radio Oranje meldde het op zondagavond 17 septem-
ber 1944: omdat ‘de operaties heden in Nederland 
zijn aangevangen’, was nu het moment aangebroken 
voor een algemene staking van het spoorwegperso-
neel, ‘teneinde het vijandelijk vervoer en troepencon-
centraties zoveel mogelijk te beletten’. Na enkele da-
gen vol verwarring staakten vrijwel alle spoorlieden, 
het treinverkeer in Nederland lag stil, als steun aan de 
illegaliteit. De regering sprak haar bewondering uit ...

... voor het uitnemend gedrag van al diegenen, 
van hoog tot laag, die door opvolging van het 
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Op 1 april 1945, 
de dag van de 
bevrijding, werd 
zenuwarts Hendrik 
Arend Thiadens 
doodgeschoten. Hij 
speelde een belangrijke 
rol in het verzet in 
Enschede.
In de wijk Stokhorst is 
een straat naar Hendrik 
Arend Thiadens 
genoemd.

stakingsbevel zich geschaard hebben onder de 
gelederen van het daadwerkelijk verzet tegen de 
vijand.

De Duitsers namen tegenmaatregelen, er werd een 
avondklok ingevoerd, er kwamen 4.500 Duitse 
spoorwegmannen naar Nederland om vitaal trein-
verkeer weer op gang te brengen. In Enschede leg-
den 230 man het werk neer. Er ontstond een finan-
cieel probleem, voor de gezinnen en de onderduikers 
was geld nodig. Daarvoor zorgde Johannes H. Bosch, 
inspecteur bij de belastingen, commandant van de 
Orde Dienst (OD) van de illegaliteit, die samen met 
Helmich B.N. Ledeboer, firmant van Van Heek & 
Co., geld inzamelde bij de Enschedese fabrikanten. 
Op 31 maart 1945 – de bevrijders kwamen er aan – 
bracht Bosch voor de laatste keer geld naar de man 
die de stakers uitbetaalde. ’s Avonds pakten de Duit-
sers Bosch op, in zijn huis aan de Bolhaarslaan. Hij 
werd overgebracht naar de SD-gevangenis in de Sy-
nagoge in de Prinsestraat, waar hij de volgende dag, 
1 april 1945 ’s ochtends vroeg, in de tuin werd dood-
geschoten.13 Die dag kwamen de geallieerden, En-
schede was bevrijd.

Toen Bosch was opgepakt, hadden de SD-ers nau-
welijks een kwartier eerder acht leden van een ver-
zetsgroep zonder enig pardon neergeschoten. Op 
verzoek van Karl Ludwig Huschka, een verrader die 
het vertrouwen had gewonnen van het lokale verzet, 
was de verzetsgroep bijeengekomen in het huis van 
de familie Ter Borg aan de Sumatrastraat. De leden 
van de groep zouden belangrijke informatie krijgen 
over de in aantocht zijnde bevrijders. Tegen zeven 
uur scheurden drie overvalwagens van de Sicher-
heits Dienst de Sumatrastraat in, SD-ers drongen 
het huis van Ter Borg binnen, schoten acht aanwezi-
gen zonder pardon neer en vertrokken, zonder blik-
ken of blozen, op weg naar het huis van Bosch aan 
de Bolhaarslaan.14

Thiadens en Breugelmans
Enkele uren nadat Bosch die Paaszondag in alle 
vroegte was doodgeschoten, woonde zenuwarts 
Hendrik Arend Thiadens, verzetsman, compagnie-
commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten in 
Enschede-Zuid, in de Sint Jacobus Kerk een H. Mis 
bij. Het liep tegen elven toen Thiadens hoorde dat 
de geallieerde bevrijders in aantocht waren. ‘Het is 
zover’, fluisterde iemand hem in het oor. De verzets-
man wist wat hem te doen stond en verliet stilletjes 

de kerk, op weg naar Broekheurne, naar het tuin-
huisje van de familie Hardick, waar wapens en arm-
banden klaar lagen. De BS moest ze gebruiken bij 
het handhaven van rust en orde tijdens het gezags-
vacuüm, dat zonder enige twijfel de komende dagen 
alle aandacht zou vragen. 

Met een zwarte aktetas ging Thiadens op weg naar 
Broekheurne, samen met zijn adjudant Piet Breu-
gelmans, sportleraar. Onderweg eiste een Duitse 
soldaat de fiets van de arts op, die tegensputterde 
en op de esculaap op het stuur wees, hij was arts, 
zonder fiets kon hij zijn beroep niet uitoefenen. Hij 
mocht verder gaan. Piet Breugelmans kreeg de kogel 
en stierf ter plaatse. Thiadens fietste verder en werd 
al snel aangehouden door een Duitser die weer de 
fiets opeiste.15 Een zoon van Thiadens vertelde la-
ter dat de Duitsers zijn vader ook hadden gedwon-
gen namen te noemen van andere leden van de BS: 
‘Toen hij dat weigerde, hebben ze hem zelf naar het 
ziekenhuis laten bellen om een ambulance te bestel-
len, waarmee zijn stoffelijk overschot moest worden 
opgehaald.’16 Toen Thiadens zijn portefeuille tevoor-
schijn haalde, om de twee Duitsers – in het zwart 
gekleed – te laten zien dat hij arts was, viel er een 
oranje band van de BS uit. De Duitsers verbleekten, 
grepen hem vast en doodden hem terstond met een 
salvo uit een machinegeweer.17 

Enige buurjongens zagen het gebeuren, ze zaten 
op ongeveer vijftig meter in een houtwal, waar ze een 
‘Indianenhut’ hadden gemaakt.

Op die bewuste dag was ik daar met een 
buurjongen aan het spelen, ik was bijna tien jaar 
oud. Ik zag twee Duitse soldaten aankomen, met 
in hun midden een man in een lange regenjas 
met een hoed op. Ze lieten hem een eindje het 
weiland in lopen en schoten hem op een afstand 
van ongeveer tien meter neer, zijn hoed waaide 
over het weiland. Doodsbenauwd als we waren 
hebben wij een tijdje gewacht totdat de soldaten 
weg waren en zetten het daarna op een lopen naar 
huis. Die man had ik eerder gezien, toen ik stond 
te praten met mijn vader, voor ons huis. Toen ik 
aan mijn vader vertelde wat ik had gezien, schrok 
hij heel erg en liet zijn tranen lopen. Later bleek 
dat de Dokter de commandant was van mijn vader 
bij de Binnenlandse Strijdkrachten.18

Waren het wel Duitse soldaten die Thiadens en zijn 
kompaan sportleraar Piet Breugelmans neerschoten? 
De bevrijders kwamen er aan, Duitsers trokken zich 
over de grens terug. Welk belang hadden ze er bij om 
nog mensen te doden? Of waren het mannen in een 
Duits legerpak, verklede hulpen van de zogenoemde 
September Ridders, fabrikanten, hun zonen en hun 
fabrieksbazen die in september 1944 tot de Binnen-
landse Strijdkrachten toetraden, die opdracht tot de 
moord hadden gegeven? Zouden zij Thia dens en wel-
licht eerder op de dag Johannes Bosch hebben laten 
doden, uit angst dat beiden, goed op de hoogte van 
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Dit pamflet werd op 
1 april 1945 onder 
de bevolking van 
Enschede verspreid. 
Onderaan het pamflet 
stond de volgende 
tekst: ‘Op de Eerste 
Paasdag 1945 trokken 
het Tweede Engelsche 
Leger en het Eerste 
Canadese leger onder 
bevel van maarschalk 
Montgomery Enschede 
binnen en bevrijdden 
ons van de Duitsche 
overheersing, die vanaf 
10 mei 1940 duurde.’32 

wat textielfabrikanten in de oorlog hadden gedaan 
en gedacht, zouden gaan praten. Thia dens had het 
vele keren min of meer dreigend gezegd, na de oorlog 
zou hij een boekje open doen, als zenuwarts had hij 
zowel hoge Duitsers als fabrikantenbazen op bezoek 
gehad, veel gehoord en gezien. Ook Johannes Bosch 
wist veel, uit zijn contacten met andere leden van ver-
zetsgroepen in Enschede en omgeving. Ook hij zou 
veel te vertellen kunnen hebben, wanneer de oorlog 
voorbij was. Daarom moest ook Bosch sterven. Naar 
een getuige op 14 november 1945 verklaarde zou het 
Postenführer in Enschede Karl Erich Alfred Schöber 
zijn geweest die Bosch op die bevrijdingsdag in alle 
vroegte dood schoot.19 Maar niemand heeft tot nu 
toe harde bewijzen geleverd. 

Bevrijding
Aurelia ter Kuile-van Heek hield tijdens de laatste 
maanden van de oorlog een dagboek bij. Op 31 maart 
1945 was voor Enschede de bevrijding nabij. In haar 
huis ’t Hoveke in Driene kwam het bericht binnen dat 
de geallieerden al in Winterswijk waren. Echtgenoot 
Ben ter Kuile belde ogenblikkelijk met het stadhuis in 
Winterswijk, om het gerucht te verifiëren: 

Zijn de Engelsen al bij jullie? En ze schreeuwen 
terug: ‘Ja hoor, ze zijn er, ze staan hier op het 
marktplein, luister maar!!!!’, en we kunnen door de 
telefoon de vreugdekreten op straat hooren.

De volgende dag, 1 april 1945, begonnen Ben en Au-
relia de dag vroeg. ‘Zou het vandaag gebeuren?’ Even 
na negenen stormde een BS-er binnen met het be-
richt dat de geallieerden in aantocht waren en dat de 
Duitsers de stad ontvluchtten. Aurelia en enige an-
dere BS-ers pakten direct hun fiets en haastten zich 
naar de stad, om op de verschillende commandopos-
ten de bevelen te brengen, er werd actie gevraagd. 
Kort na de middag ging Aurelia naar het stadhuis. 
De BS-ers waren direct na het bevel in actie geko-
men, ze moesten de plundering van huizen en win-
kels door burgers stoppen, die al bedenkelijke vor-
men had aangenomen. 

Om twee uur arresteerden Ben en locoburgemees-
ter Van Hattum NSB-burgemeester Wouter Jager, 
die zich niet verzette. Staande op de toren van het 
stadhuis zag Aurelia wat er in de stad gebeurde. Op 
diverse plaatsen brandde het, ook bij Rigtersbleek en 
Scholten. De Duitsers hadden daar hun opslagplaat-
sen in brand gestoken. Ineens kwamen de eerste 
tanks aanrijden, gevolgd door jeeps en lichte rups-
voertuigen, met daartussendoor motorordonnan-
sen die overal tegelijk leken te zijn. De voertuigen 
waren versierd met oranjewimpels en bloemen en 
werden omstuwd door een uitgelaten en opgewon-
den mensenmenigte. Iedereen liep juichend door el-
kaar, hoewel het nog verre van veilig was.20 Aurelia 
en Ben keerden ’s avonds laat niet naar ‘t Hoveke te-
rug, maar ze overnachtten bij Aurelia’s zuster Loekie 
en Gijs van Heek aan de Oliemolensingel. 

We sliepen allemachtig slecht vanwege de 
opwinding en het aanhoudende anti-tank geschut 
in de stad. Erg veel lawaai. De verschillende 
weerstandsnesten moesten nog worden 
opgeruimd. Doch het stond als een paal boven 
water: ‘WE ZIJN BEVRIJD!!!!!!!’21

De Binnenlandse Strijdkrachten hadden in diverse 
gemeenten het gemeentehuis bezet en een locobur-
gemeester uit hun gelederen benoemd. In Enschede 
was dat Van Hattum, voor de oorlog gemeentesecre-
taris en tijdens de oorlog actief in het verzet. In Het 
Vrije Volk van 3 april 1945 lieten Ben ter Kuile en 
Van Hattum een Proclamatie van het Plaatselijk Gezag 
afdrukken, waarin ze de burgerij lieten weten dat de 
regering ‘reeds lang voor de bevrijding’ een Plaatse-
lijk Commandant had aangewezen met de taak ‘om 
reeds tijdens de bezetting de nodige voorbereidin-
gen te treffen en om in de komende overgangstijd, 
tezamen met zijn staf en in nauwe samenwerking 
met de civiele instanties alle vereiste maatregelen te 
treffen’. Dit Plaatselijk Gezag stelde zich ‘op geen en-
kel politiek standpunt en maakt daarom aanspraak 
op de steun en het vertrouwen van ieder goedwil-
lend burger’. De bevolking zou zo snel mogelijk weer 
zijn eigen bestuur mogen verkiezen, maar voorals-

NSB-burgemeester 
Wouter Jager, zijn 
echtgenote en zoon, 
werden direct na de 
bevrijding gevangen 
genomen.
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nog was ‘het nog geen tijd van praten en beraadsla-
gen’, maar van handelen om de vele moeilijkheden 
het hoofd te bieden. Dit omvatte het in beslag nemen 
van de dagbladpersen, handhaving van de geldende 
lonen, huren, maximumprijzen en distributiebepa-
lingen; strenge bestraffing van zwarte handel, on-
dermeer in levensmiddelen; zuivering van de politie 
en arrestatie van NSB’ers.22 Op 12 april 1945 meldde 
C. Verhoeff, de militaire commissaris voor Overijs-
sel, dat Van Hattum tijdelijk burgemeester van En-
schede zou zijn. Hij bekleedde die functie tot 16 april 
1946, toen Meine van Veen werd benoemd tot bur-
gemeester van Enschede. Opmerkelijk was dat Van 
Hattum, na een dienstverband van 21 jaar, ontslag 
aanvroeg per 1 juni 1946 en een maand later was be-

noemd tot Consul der Nederlanden in Johannesburg 
en ons land verliet. Op 6 juni 1946 was hij niet aan-
wezig bij de uitreiking van de gedenkpenning van 
de gemeente Enschede, in zilver, hem toegekend ‘als 
waardering voor het vele en zeer belangrijke werk 
door U in het belang van de gemeente en de ingeze-
tenen verricht’. Zijn echtgenote nam de penning in 
ontvangst. Van Hattum bleef consul tot juni 1950.23

Enschede één roversnest
Ook Gerrit Jan van Heek, firmant van Rigtersbeek, 
beschreef zijn belevenissen op de dag van de bevrij-
ding. Komend vanaf de Usseler Es zag hij hoe tanks 
door het spoortunneltje bij Café Bouwhuis rolden, 
over de spoorlijn naar Oosterveld en Rigtersbleek. 

Deze herinnerings-
oorkonde kregen 
alle leden van het 
Strijdend Gedeelte 
van de Binnenlandse 
Strijdkrachten na de 
bevrijding. Op de 
oorkonde staan  
afbeeldingen van 
gevechtshandelingen 
rondom de bevrijding.
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Kort nadat Enschede 
was bevrijd maakten 
manschappen van 
de Binnenlandse 
Strijdkrachten jacht op 
nationaalsocialisten 
en vrouwen die zich 
met Duitse soldaten 
hadden vermaakt. 
De ‘moffenmeiden’ 
werden naar de 
politieke gevangenis 
in de fabriek van 
Scholten aan de 
Haaksbergerstraat 
gebracht, onder 
afkeurend boe-geroep 
van stadgenoten.

De Duitse bezetting was al gevlucht.24 Toen hij het 
tunneltje naderde, ontdekte hij dat bij Rigtersbleek 
de weverij Goolkate in brand stond. De Duitsers 
hadden er een bom in gegooid, de muren van de mo-
torgang stonden bol en waren gescheurd. Kennelijk 
hadden de Duitsers hier veel goederen opgeslagen, 
want het was één grote vuurzee. Diverse medewer-
kers van de fabriek probeerden te redden wat er 
te redden viel en al snel arriveerde de Enschedese 
brandweer. Gelukkig bleef het hoofdgebouw Gool-
kate ongeschonden, doordat de brandweer het voort-
durend nat hield. Gerrit Jan noteerde:

Enschede scheen één roversnest te zijn geworden. 
Men had de hekken geforceerd en duizenden 
menschen stroomden naar binnen om goederen 
van het Bekleidungsamt weg te halen. De 
stroom was zóó groot dat we ze niet konden 
tegenhouden.25 

De bevrijders, troepen van het 2de Britse leger, be-
staande uit Britten en Canadezen, werden met veel 
jubel ontvangen. Op de Usseler Es, onder een boom, 
wachtte een redacteur van Het Parool op de tanks van 
Montgomery. De woorden vloeiden rijkelijk uit zijn 
pen. 

Daar schittert iets kleurigs door de boomen op 
de kromming. Iets van bonte lappen ..... en dan 
zien we ze. Kleine, kakikleurige tanks, bespannen 
met rood-wit-blauwe en oranje doeken, die recht 
op ons afkomen. Het lijkt onbestaanbaar. Na 
vijf lange jaren daar plotseling het rood, wit en 
blauw ergens in Usselo op je af te zien stormen. 
Daar zijn ze dan, onze bevrijders. Hoog gezeten in 
hun geschutstorens, uitgerust met prima wapens 
en een complete zend- en ontvangstinstallatie, 
correct gekleed in kaki-uniformen met 
karakteristieke baret, vormen ze waardige 
vertegenwoordigers der geallieerde strijdkrachten. 
[...] En daar komen ook al de eerste bevrijden 
hun huizen uit. Boeren in hun hemdsmouwen en 
zonder boordje komen met open mond het wonder 
aanschouwen. ‘Bin ’t moffen, meneer?’ Nee, ’t zijn 
geen moffen gelukkig. ‘Engelschen?’ Ja, wat ’t nu 
eigenlijk precies wél zijn, weten we zelf niet. 

Uit een gesprek bleek echter dat het Engelsen waren. 
All English! Troepen van het 2de Britse leger, onder 
generaal Dempsey, dat bestond uit Britten en Cana-
dezen. Ze waren die ochtend opgerukt vanaf Haaks-
bergen en dringen nu met een kleine colonne bin-
nendoor op naar Enschede.

In de Wethouder Nijhuisstraat maakte de colonne 
halt. Onmiddellijk omstuwde een juichende menigte 
de tankwagens. Mannen, vrouwen, jongens en meis-
jes verdrongen zich om de bevrijders.26 Alle blijd-
schap en vreugde konden niet verhullen dat de oor-
log trieste sporen had getrokken. ‘Weinigen van ons 
zullen geneigd zijn tot uitbundig juichen en feest vie-
ren. Ontzaglijk is het leed dat over ons vaderland is 

uitgestort’, lazen Enschedese burgers in een oproep 
van de lokale afdeling van de SDAP. ‘Er zal gewerkt 
moeten worden.’ 

Op de uitvalswegen naar de grens reden en strom-
pelden de laatste Duitsers met gestolen fietsen, kin-
derwagens en handkarren, schreef Carel Enkelaar 
in Het Parool over die eerste dag van april. Ook een 
paard-en-wagen met wat huisraad en enige mensen 
daarop. Midden in dat haveloze groepje ontdekte 
Henk Stegeman, een jonge journalist van Tuban-
tia, Maarten van Nierop, de nazi-hoofdredacteur, 
de man van de beruchte hoofdartikelen die hij sig-
neerde met XXX, op de vlucht naar Duitsland. Enke-
laar zag hoe Stegeman en Van Nierop elkaar slechts 
één seconde in de ogen keken, toen wendde Van 
Nierop zich af, voorthobbelend op die kar om te ont-
komen aan zijn straf.

Gevangenis in fabriek
In de vroege ochtend van de Eerste Paasdag 1945 
waren de eerste gevechtswagens van de bevrijders 
de stad binnengereden. ’s Middags werden de eer-
sten van de vele honderden politieke delinquenten, 
vooral SS-ers, Landwachters, NSB-ers, mannen en 
vrouwen die met de vijand hadden geheuld, opge-

Prins Bernhard, 
opperbevelhebber 
van de Binnenlandse 
Strijdkrachten, bracht 
een week nadat 
Enschede was bevrijd, 
op 8 april 1945, een 
bezoek aan Enschede.
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pakt en opgesloten in de Politieke Gevangenis Schol-
ten aan de Haaksbergerstraat in Enschede, in een 
deel van de fabrieksgebouwen en terreinen van J.F. 
Scholten & Zonen.27 Jan Cremer heeft er in zijn au-
tobiografische boek Wolf uitvoerig over geschreven. 
Geheel onschuldig waren ze, Jan en zijn moeder, 
ook opgepakt en ingesloten in de fabriekshal van 
Scholten, spoedig werden ze vrijgelaten. Jan Cremer 
schetste het beeld dat hij zag met iets te zwarte inkt:

Met krijt, met witkalk, werden de letters NSB op 
de ruggen geschreven, op de gebogen gestaltes 
in donkere jassen. Kunstgebitten werden uit 
de mond van de arrestanten gestompt en op 
straat kapotgetrapt. Brillen werden afgenomen 
en tot gruis gestampt. Met geweerkolven, 
met knuppels en leren riemen, met de zware 
gespijkerde schoenzolen van de BS-ers werden 
hoofd, schouders, ruggen, hielen en handen van de 
oudere mannen bewerkt, voordat ze bij Scholten, 
aan de fabriekspoort werden afgeleverd.28

Een tijdelijke noodoplossing was het tehuis voor 
ouden van dagen aan de Molenstraat, daar werden 
ook politieke gevangenen opgesloten, die later ver-
huisden naar het Bewaringskamp op het Vliegveld 
Twenthe. 

Alle gevangenen die iets op hun kerfstok hadden, 
moesten terechtstaan, de zware gevallen kwamen 
voor in het Bijzondere Gerechtshof, Twentenaren in 
Arnhem en Almelo. Wie het niet al te bont had ge-
maakt, moest zich verantwoorden tegenover het Tri-
bunaal Enschede van het Arrondissement Almelo. 
Elke maandag en vrijdag waren er zittingen in het 
Kantongerecht aan de Molenstraat. De gemiddelde 
straf die werd opgelegd, was vijf jaar, door te brengen 
in één van de vele interneringskampen door heel het 
land.30 

Wie de lijst bestudeert van de mannen en vrou-
wen, getrouwen van de NSB, die vrijwel direct na de 
bevrijding werden ingesloten in de fabriekshallen aan 
de Haaksbergerstraat – elf vellen A4 met op elk vel 
zo’n zestig namen, van mensen uit Enschede en een 
enkeling uit de omgeving – ziet dat ze uit alle delen 
van de stad kwamen, in elke wijk of buurt waren wel 
NSB-ers te vinden en mannen en vrouwen die geen 
lid waren, maar wel met de vijand heulden. Niet al-
leen in de arbeiderswijken, ook in de betere buurten, 
ja zelfs vond je ze in je eigen buurtje of straat, soms 
waren het je achterburen. Kennelijk hele families wa-
ren lid geworden van de NSB, op de lijsten vonden we 
een bekende familie van textielondernemers die met 
acht mannen en vrouwen op de ledenlijst stond.31

Seyss-Inquart verhoord in tent bij watertoren Twickel


