DE OORLOGSDAGEN
Het dagelijks leven in Hengelo door de ogen van Jan Nijland.

Woord vooraf
Overvliegende bommenwerpers zijn op 13 maart 1944 de aanleiding
voor mijn opa, Jan Nijland, een dagboek te gaan bijhouden. Bijna negen
maanden lang, tot en met 31 december 1944, beschrijft hij wat hij ziet
en voelt. Het is een indringend verslag van een steeds kleiner wordende
wereld, die wordt opgeschrikt door brand, bommen en oorlog.
Het aantal Hengeloërs dat deze oorlogsperiode bewust hebben
meegemaakt wordt steeds kleiner. Het verslag van mijn opa,
biedt ons de kans om zijn ervaringen van die tijd te delen en er
over te praten. Er gaan veel ervaringen, belevingen en prachtige
verhalen in de loop van de tijd verloren. En dat is jammer, want
ze vertellen veel over waar we vandaan komen. De reden waarom wij
in Hengelo bepaalde eigenschappen hebben en tradities, maar ook
hoe wij in het leven staan. Hoe ziet onze stad eruit en waarom ziet ons
geliefde Hengelo anno 2018 er uit zoals het er nu uitziet.
Voor mij is het publiceren, het vastleggen van het verhaal van mijn
opa dan ook een ‘groot goed’ dat ook voor de volgende generaties van
waarde is. Dit laatste mede doordat het er toe bijdraagt om stil te staan
en te realiseren dat wij zonder oorlog en bezetting in Hengelo
mogen leven. Een andere belangrijke reden dit boekje te publiceren is dat
ik mijn moeder en haar broers de kans wil geven in boekvorm de
verslaglegging van hun vader te kunnen teruglezen.
Gemaakt met liefde en speciaal voor mijn moeder Jennie AverinkNijland, Annie Nijland, Johan Nijland, Cor Nijland, Jan Nijland, en
mijn oma Jo Nijland.
Arjan Averink
Kleinzoon van Jan Nijland
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Over Jan Nijland
Jan Nijland werd geboren op
6 augustus 1913 in Goor.
Op 10 september 1939
trouwde hij zijn grote liefde
uit Hengelo, Johanna Ros.
Jan en Jo Nijland kregen vijf kinderen. Op 12 februari 1939 werd
Johanna Jenneken geboren roepnaam Annie. Zij overleed veel te jong,
op 26 maart 1945. In de oorlog beviel Johanna twee keer: eerst werd
Johan geboren op 12 februari 1943 en later Cornelis, roepnaam Cor op
8 november 1944 . Na de oorlog werden Jan en mijn moeder Jennie
geboren. Jan, op 14 februari 1948, en Jennie, op 7 mei 1954. Jennie is
mijn moeder.
Jan werkte als wikkelaar bij (N.V) Heemaf in Hengelo. Hij was
zeer actief bij Muziekvereniging Excelsior. De muziekvereniging is opgericht op 15 november 1885. Koninklijke Muziekvereniging Excelsior
bestaat eind 2018 dus 133-jaar en is daarmee de oudste van de huidige
muziekverenigingen in Hengelo. Jan was naast de muziek druk met zijn
volkstuin en met zijn konijnen.
Jan overleed op 2 januari 1980, Johanna volgde hem op 20 mei 1997.
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Hengelo, 13 maart 1944, ’s avonds na 22.00 uur
Dit ogenblik, wanneer ik zit te schrijven, doet mij plotseling weer aan de
oorlog denken. Want zojuist vliegt er weer zo’n dood en verderf boven
onze hoofden. Daarom heb ik mij voorgenomen om alles wat vanaf nu
gebeurt te noteren, zowel in politiek, als in militair en algemeen opzicht.
Woensdag 15 maart 1944 kwamen er lijsten met alle namen van de
arbeiders de werkplaatsen binnen, met als opschrift “Intekenlijst voor
de beide directeuren van de Heemaf, Keus en Willink”. Dat gaf een dag
van gekanker, de één zei “laat die kerels doodvallen, bloedzuigers zijn
het”, weer een ander betoogde “dat kwartje daar gaan we niet dood aan”.
Ik heb mij terdege uitgesproken tegenover die heren directeuren en
niet getekend. Zo werd dus getekend, de ene helft tegen en de andere
helft vóór, maar daar bleef het niet bij. De bazen van elke afdeling
gingen de mensen na die niet getekend hadden en vroegen naar hun
argumenten. Nou, die hadden wij wel, dat laat zich denken. Maar er zou
nog weer opnieuw met een lijst worden rondgegaan, want deze opgezette
huldiging moest slagen, ondanks alles. Het is geslaagd, de meesten
hadden hun kwartje afgestaan, met dien verstande, dat een groep
arbeiders consequent is gebleven om te allen tijde tegen die liberale
kliek te strijden en liggen te flirten met “Mijnheer dit” en “Mijnheer
dat”. Nee bàh! Raak door zee. Een arbeider, een zekere Woude, heeft
daar op 18 maart 1944 namens het hele personeel gesproken met
de woorden dat dit niet onopgemerkt voorbij mocht gaan, hij wees
op de moeilijke positie van de heren Keus en Willink als leiders van
de fabriek. Als blijk van dank en medeleven overhandigde Spraak
ieder een fraai uitgevoerde oorkonde alsmede bloemen. De heer dankte
getroffen, mede namens de heer Willink voor de gebrachte hulde
(wat een komedie).
Dezelfde dag 15 maart 1944 ’s middags omstreeks half 5 was ik
mijn konijnenhokken aan het schoonmaken, toen plotseling de
sirenes in de stad begonnen te loeien: luchtalarm!
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Heemaf De N.V. Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten
Fabriek (Heemaf) was een leverancier van elektrische machines en
apparaten. Na een fusie ging de N.V. Heemaf in 1963 over in Holec,
dat inmiddels onderdeel is van Alstom, Brush HMA, Brush-Barclay,
Eaton, Essent, Heemaf BV., N.V. Nuon en Wabtec. In 1914 komt H.I.
Keus, een elektrotechnisch ingenieur, afgestudeerd in Delft Heemaf
versterken. In 1917 is ook F.R. Willink binnen Heemaf werkzaam.
In 1919 vindt er een directiewisseling plaats. H.I. Keus en F.R.
Willink, een neef van W. Willink gaan de directie vormen. Zij staan
dan voor de belangrijke beslissing in welke richting Heemaf zou moeten
gaan. Besloten werd het zwaartepunt op de fabricage te leggen. Beide
directeuren zouden meer dan 35 jaar het bedrijf leiden.
Tijdens de oorlog bleef mede dankzij haar ligging Heemaf redelijk
buiten schot en gespaard van de vele bombardementen. De fabrieken
in de buurt van het station bleven allerminst gespaard. Bijvoorbeeld
Hazemeijer, de fabrikant gespecialiseerd in schakelaars, elektrische
schakelkasten voor laag- en middenspanning was door de bezetter uitgerust met een afweergeschut en lag vlak aan het spoor bij het station.
Hazemeijer werd evenals Stork en Holland Signaal zwaar beschadigd
door bombardementen.
Bron: Holec historisch genootschap.

Na ongeveer vijf minuten kwamen uit de richting Delden vijf machines
laag aanvliegen. Eén moment stond ik te kijken, nu zag ik de cirkels –
Engelsen. Daar begon het afweergeschut te schieten, bommen vielen
en het dreunde geweldig. Eén moment was het rustig, ik keek op, want
ik lag languit op de grond, en zag een tweede groep van zeven stuks
naderen, maar die waren veel hoger. Weer het afweergeschut, maar
nu vrij zwak. Weer vielen er bommen, explosie na explosie. Het
bombardement op de Hengelose fabrieken was een feit.
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Toen het gevaar geweken was, gingen de sirenes alles veilig. De mensen
kwamen weer naar buiten en vroegen zich af wat er geraakt was. Al
spoedig hoorden wij dat Hazemeijer getroffen was en Stork’s drijfwerk.
Er waren geweldig veel rook en vlammen. Een afweergeschut dat op de
fabriek van Hazemeijer stond, ging in vlammen op en dat was mooi. De
munitie die er bovenop stond, knapte en spetterde naar alle kanten, net
als vroeger bij het vuurwerk.
Maar wij stonden nog te praten, de één wist dit en de ander wist
dat. Ineens kwam er een geweldige klap, heel Hengelo schudde. Wij
keken elkaar eens aan, wat zou dat nou weer zijn, maar naderhand
bleek dat een wagen met munitie in brand was geraakt op de veelading.
Ontzettend hoe verminkt het er in die omgeving uitzag: het station
en het grootste gebouw van Stork, de veelading Parallelweg, overal
planken, puin, glas en een rommel van jewelste. In Enschede waren er
zelfs nog ruiten gesprongen van deze explosie. Nou, bijna geheel Hengelo
had de ruiten en pannen kapot. De Vondelstraat had voltreffers, de gaarkeuken, de Molenstraat. Het is wonder boven wonder nog goed afgelopen,
twee doden en een paar gewonden. Een dag om niet meer te vergeten.
Woensdag 22 maart 1944
Om ongeveer 9 uur werden wij opgeschrikt door het zware afweergeschut, er waren weer “Tommies” in de lucht, het ging er weer
warmpjes aan toe. Er vielen weer bommen, schijnbaar op het vliegveld.
Daar loeiden de stadssirenes weer en mijn vrouw ging de kinderen uit
bed halen en aankleden. Wij stonden maar weer af te wachten wat er nu
zou gebeuren. Plotseling begon het afweergeschut te vuren, wij gingen
als gewoonlijk plat op de buik liggen, en met een razende vaart kwam
er een Engelse laag over de huizen heen. Na een poosje werd het weer
wat rustiger. Na een uurtje werd alles weer veilig gegeven, het werd geen
gezellige avond. “Wat leven wij toch in een ellendige tijd”.
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Tommy of Tommie is de bijnaam voor een Engelse soldaat.
De term wordt al sinds 1880 gebruikt, maar raakte met name in de
Eerste Wereldoorlog in zwang.
Vrijdag 24 maart 1944
Vrijdagnacht van 12 tot 1 uur was weer het zware afweergeschut aan het
schieten op de formaties bommenwerpers die naar Duitsland gingen. Er
was geen luchtalarm gegeven, maar de meeste mensen waren uit bed.
Woensdag 29 maart 1944
Fabrieksalarm en stadsalarm van half 1 tot bijna half 2. Formaties
Engelse vliegtuigen passeerden Hengelo richting Duitsland. Toen
alles veilig was gegeven en wij weer in de fabrieken waren vloog er een
“Tommie” heel laag en hard over Hengelo heen. Het afweergeschut
kwam in actie, met dien verstande dat ze dwars door de fabriek bij
ons heen schoot. Een gat in het dak, ruiten er uit en van de arbeiders
die daar werkten werden enkelen gewond aan handen en hoofd. Eén
inwoner werd hierbij doodschoten.
Centrum Hengelo na de vele bombardementen

Bron: Nationaal archief
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Donderdag 30 maart 1944
Donderdag ’s middags van half 4 tot half 5 fabrieksalarm. Wij zaten bij
de schuilloopgraaf in het zonnetje en uit de wind. Ik had al gezegd “nou,
ik geloof dat wij er niet uitkomen vandaag”, maar ja, warempel, daar
ging het sein. Het kwam dan ook heel goed uit, want wij hadden geen
van allen lust tot werken. We zaten een poos bij de loopgraaf bij elkaar,
en één van ons zei “het is niet van lange duur”. Want wij hoorden of
zagen niets, alleen even hierna een Duitser, die kwam rondvliegen en
dan kun je er vast van op aan: dan is het zo veilig. Maar nee, toen die
Duitser boven ons vloog, heel kalm, kwamen plotseling drie Engelse
jagers uit de lucht vallen en namen die Duitser onder vuur, en niet zo
zuinig ook.
Hij stortte dan ook brandend naar beneden in de buurt van
De Waarbeek. Het afweergeschut schoot ook nog wel even best, maar
ja, ik denk dat de hele boel wel geslapen heeft, want stadsalarm werd er
niet gegeven. Maar dat lekker in het zonnetje zitten was er af, zo gauw
wij konden kropen wij de loopgraven in, want het is lelijk gevaarlijk om
buiten te blijven. Alweer een “Mof ” minder.
Diezelfde dag om half 11, mijn vrouw en ik gingen de konijnen nog een
beetje melk brengen, hoorden wij een vliegtuig uit de richting Delden
komen. Het was helder weer die avond en ik tuurde of ik hem ook kon
zien, maar niets hoor. We wilden net naar binnen gaan toen we een
hevige klap hoorden: bommen. Ik dacht toen nog dat ze wel op het
vliegveld gevallen waren. Na een poosje keek ik naar buiten en zag dat
er boven het vliegveld iedere keer lichtkogels werden uitgegooid. Er was
zwaar geronk van vliegtuigen en tussendoor vielen er bommen. Na een
kwartier was het weer rustig en wij gingen naar bed. Toen ik de volgende morgen op de fabriek kwam, hoorde ik dat er in de stad bommen
waren gevallen in de Wemenstraat en aan de Oldenzaalsestraat bij de
kerk. Men grijpt weer in het duister, maar wij zijn het er wel over eens
dat Engelsen het niet hebben gedaan. Want later op het vliegveld waren
het volgens mij wel “Tommies”.
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Vrijdag 31 maart 1944
Vrijdagmorgen ongeveer een half uur fabrieksalarm, maar er kwamen
geen vliegtuigen over.
Zaterdag 1 april 1944
Zaterdagmorgen om goed 8 uur fabrieksalarm. Wij waren net buiten,
toen werd weer veilig geblazen. Eerst dachten wij aan een 1 aprilgrap,
maar dat zou toch te gek zijn. Verder is de dag rustig verlopen.
Woensdag 5 april 1944
Van ’s middags 12 uur tot bijna half 1 fabrieks- en stadsalarm. Geen
vliegtuigen gezien of gehoord, de lucht was zwaar bewolkt. Tegen 2 uur
was er weer fabrieks- en stadsalarm, sterke formaties Engelse bommenwerpers passeren Hengelo richting Duitsland. Het zware afweergeschut
kwam in werking, zonder ook maar één vliegtuig te raken.
Wij zaten met een man of twaalf in een betonnen bunker bij de fabriek,
waarin wij veilig zitten, tenminste voor kogels en granaatscherven. Om
bijna 3 uur ging alles veilig en zijn we weer aan het werk gegaan tot half
6 en hiermee was de dag beëindigd.
Zaterdag 8 april 1944
Om 1 uur stadsalarm, even na het alarm zagen wij uit de richting van
Delden grote formaties Engelse bommenwerpers aankomen. Elke
formatie vloog in drie groepen van 21 stuks, drie van deze formaties
namen dicht bij Hengelo een zwenking naar het zuiden om de stad
heen naar Duitsland. Vermoedelijk om het zware afweergeschut te
ontwijken. Even hierna kwam er weer een formatie aan, maar deze
vloog recht op Hengelo af en toen ze boven de stad waren zette
het geschut in: een gedonder en geknap van jewelste. Je zag de
granaten in de lucht springen door de bewuste rookpluimen. Hier
is geen enkele machine neergeschoten. Twee van de drie groepen
gingen rechtdoor, maar de laatste groep ging richting het vliegveld en
heeft daar de bommen afgeworpen.
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Rookkolommen stegen op, zij konden dat van ons huis met gemak zien,
het was trouwens ook mooi helder weer. Als je er zo naar kijkt is het
wel een mooi gezicht al die vliegtuigen en dan lijkt het zo onschuldig,
maar ……… als ze hun lading laten vallen is de verwoesting niet te
overzien. Tegen goed half 3 werd veilig geblazen. Naderhand hoorde
ik dat een machinist werd doodgeschoten, een zekere Van Veen. Hij
was met zijn leerlingen van de MTS op de locomotief van Zutphen naar
Hengelo onderweg. Tussen Markelo en Goor werd vanuit de uit
de lucht neerkomende Engelse jager op de trein geschoten met
het noodlottige gevolg. Ook een leerling van de MTS raakt zwaar
gewond, zijn eigen leerling is er wonder boven wonder heelhuids
afgekomen. De locomotief werd door een zee van kogels onbruikbaar.
Later op de avond, half 11, werd er nog even geschoten. Er was in de
verte wel geronk te horen, maar daar bleef het bij voor vandaag en we
zijn naar bed gegaan.
Zondag 9 april 1944 1e Paadag
’s Morgens 5 voor half 12 tot 5 over half 12 stadsalarm. Hier werd
spoedig veilig gegeven, want er was niets te zien en te horen. Om half 1
werd er weer stadsalarm gegeven, de lucht was bewolkt, maar het was
toch mooi zacht weer. Op deze mooie lentedag waren veel mensen er
op uitgegaan, beetje wandelen en een kijkje in de natuur nemen. Zij
werden hier wel opgeschrikt door het angstaanjagende geloei van de
sirenes. Engelse bommenwerpers passeerden Hengelo richting
Duitsland. Het zware afweergeschut donderde er weer op los, maar
zonder succes. De jongens bij ons in de buurt waren aan het zoeken
naar granaatscherven en ze vonden er heel wat op straat. Zo zie je maar,
dat het gevaarlijk is als je buitenshuis bent.
Om kwart over 1 was het weer veilig. Als de vliegtuigen weer terugkomen geven ze geen alarm meer. Dat schijnt niet meer nodig te zijn,
maar toch blafte het afweergeschut er best op los.
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Maandag 10 april 1944 2e Paasdag
’s Middags van half 4 tot 4 uur luchtalarm. In de verte ronkten machines,
maar boven Hengelo was geen vliegtuig te zien.
Dinsdag 11 april 1944
Fabrieks- en stadsalarm. Om 10 voor 10 passeren Engelse
vliegtuigen Hengelo richting Duitsland. Het weer was prachtig mooi,
geen wolkje aan de lucht, ze zijn goed te zien. Nou, het duurde niet lang
of wij hoorden in de verte zwaar geronk en toen maar turen. Ja hoor, daar
gingen ze en hóóg, jonge wat hoog. Je zag de rooklijnen, de tel zijn
we dan ook kwijtgeraakt. Voor de zoveelste maal is Duitsland weer
het doelwit geweest van de vliegtuigen. Om half 12 was alles veilig en
kraaide onze haan van de fabriek.
Woensdag 12 april 1944
Van half 2 tot bijna 2 uur fabrieks- en stadsalarm. Engelse vliegtuigen
gingen ontzettend hoog over Hengelo naar Duitsland. Wij konden ze
net onderscheiden en ze lieten weer strepen achter. Er werd nog wel
geschoten, maar dat hielp niet, ze vlogen rustig verder.
Donderdag 13 april 1944
’s Middags bijna half 2 hoorden we zwaar geronk in de lucht. Ons Annie
wou naar de straat spelen, ik zei tegen haar “bij huis blijven, want we
krijgen zo luchtalarm”. Nauwelijks had ik het gezegd, of daar ging het al.
Maar ja, veel te laat, ze waren er al over. Om 2 uur was het veilig.
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Zaterdag 15 april 1944
Ik had vrijaf en ben op het land gaan werken achter de fabriek, toen om
kwart voor 1 het stadsalarm ging. Er waren een paar mensen aan het
werk, maar wij zijn voor de zekerheid dekking gaan zoeken onder de
spoorbrug. Enkele koppels passeerden ons, er werd geweldig geschoten
op de vliegtuigen, maar daar bleef het bij. Om half 2 ging alles veilig. Ik
moest mijn aardappels nog verder poten en toen ik daarmee klaar was,
ongeveer half 3, pakte ik mijn gereedschap op en ging naar huis, want
het was mooi geweest. Vanaf 7 uur al op het land, ik had dan ook een
honger als een paard. Nauwelijks was ik een eindje op weg, toen ineens
het geknetter en geknap van het fabrieksalarm ging. Van jewelste weer
op de buik in de sloot. Het duurde maar even en ik heb niets gezien.
Trouwens, ik had ook niet het lef om te kijken. Wat ik wel mooi vond,
zo zag je de mensen aan het werk en in één wip waren ze ondergedoken
en dan maar voorzichtig gluren of de lucht veilig was. Stuk voor stuk
kwam we weer boven water en ondanks de rotzooi moest je toch ook
wel eens lachen.
Zondag 23 april 1944
Tegenwoordig is het zo, dat je haast niet meer van huis durft te gaan.
Het is haast wel zeker dat er op zaterdag en zondag luchtalarm komt.
Nu vanmorgen ging het goed, alhoewel de Duitsers wel druk vlogen.
Maar goed en wel na het eten, tegen half 3, gingen de sirenes: alarm.
Het duurde niet lang, maar ongeveer 10 minuten. Een hele tijd daarna
– schijnbaar kwamen enkele bommenwerpers terug – kreeg je nog weer
dat geschiet van het zware afweergeschut. Als de Engelsen uit Duitsland
terugkeren krijgen wij geen alarm meer, maar zelf schieten ze erop als
gekken. Tot nu toe hebben we er nog nooit een vliegtuig uitgehaald. Dat
is maar goed ook, het is al gevaarlijk genoeg alleen dat schieten en dan
nog die neerkomende granaatscherven.
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Net als in de rest van Nederland, waren de gevolgen van de
luchtoorlog ook in Twente zichtbaar, en vooral ‘s nachts hoorbaar;
lichtspoormunitie, ontploffingen, en de naar beneden komende
brandende onderdelen van wat seconden daarvoor nog trotse
vliegtuigen waren en niet te vergeten de duizenden levensgevaarlijke granaatscherven. Gelukkig kwamen veel van deze vliegtuigdelen
neer op plaatsen waar ze verder geen of weinig schade konden aanrichten. Maar in een aantal gevallen was de schade door een neerstortend
vliegtuig groot. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Twente bijna
300 vliegtuigen verloren gegaan. De Britse RAF verloor ruim
160 toestellen, de Amerikaanse USAAF ongeveer 30, en de Duitse
Luftwaffe bijna 100 toestellen.
Bron: Luchtoorlog boven Twente 1940-1945

Donderdag 27 april 1944
Van woensdag- op donderdagnacht, tegen half 1, werd ik plotseling
uit mijn slaap opgeschrikt. Een hels lawaai in de lucht, ontzettend
veel vliegtuigen (Engelsen) vlogen over. Ik ben er maar uitgegaan,
er waren er trouwens meer uit. Het heeft een uur geduurd. Essen in
Duitsland was hier de hoofdrol, ten zuidoosten van Hengelo kon je het
aanschouwen, een vuurzee. Het brandde daar overal en er was een
ontzettend gedonder en geroffel van bommen. Grote vuurzuilen stegen
telkens op. Zo tegen 2 uur ben ik weer naar bed gegaan, toen was het
weer zo’n beetje rustig.
Zaterdag 29 april 1944
Van kwart over 9 tot 11 uur was er fabrieks- en stadsalarm. De lucht was
bewolkt, zo nu en dan kwam de zon er door, maar het was lelijk guur. Ik
was met mijn knecht Jantje Tepe mee naar huis gegaan een kopje koffie
drinken en bij de kachel zitten. Wij hoorden de Engelsen er wel over
gaan, zo nu en dan zag je ze even, dan weer werd er op geschoten en
hoorde je de granaten uit elkaar springen.
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Het werd een korte werkmorgen voor ons. Om 11 uur kwamen wij weer
op de fabriek en om half 12 was het stop en naar huis. Maar onderweg
schrok ik nog even best, want ze schoten op de terugkerende vliegtuigen
en de vliegtuigen schoten terug. Het ging er venijnig aan toe, maar geen
alarm. Toen ik goed en wel thuis was kregen wij stadsalarm, dat was om
half 1 te doen en het duurde niet lang, ongeveer een kwartier. De hele
middag was het rumoerig in de lucht. Om half 2 weer alarm, een klein
half uurtje passeerden vliegtuigen Hengelo. Daarna was het weer veilig,
maar daarna schoten ze nog telkens, schijnbaar op uit Duitsland terugkerende vliegtuigen. Hierbij is het vandaag gebleven.
Donderdag 4 mei 1944
’s Morgens van 10 uur tot 10 over 11 fabrieks- en stadsalarm. Engelse
vliegtuigen vlogen hoog over Hengelo naar Duitsland. Wij hebben ze
gezien met achterlating van uitlaatstrepen.
Als je zo ’s morgens de fabriek binnenstapt of je komt iemand tegen,
dan is het oude liedje “is er nog nieuws?”, “nee, jij nog?”, “nee”. Je hoort
niet veel, het is zo rustig, daar komt iets op los jongens, maar ja, daar
blijft het bij. Zo gaat het de ene na de andere dag, er verandert niets, het
is steeds hetzelfde. Zo hebben wij al een paar jaar geklassineerd, maar
zoals het op het ogenblik is hebben wij nog nooit gehad. Wij zijn er bij
toeren kapot van, maar ja, hoe kan dat ook anders, er is om zo te zeggen
geen ontspanning meer. Je hoort geen radio meer, dus zijn de berichten
schaarse fabeltjes geworden, daar hebben wij niets aan. Maar niettemin,
als er heugelijk nieuws is, hoort men het toch nog wel, zo gek gaat het
niet.
Het leven is niet meer veel zo, slapen en werken of de boer op, wie
tenminste nog een band op de fiets heeft en dat zijn er niet veel meer.
De meesten lopen tegenwoordig, ikzelf ook al wel meer dan een dik jaar.
Je kunt nergens meer komen. En dan het eten, je verrekt van de honger.
Hier gaat het nog, maar in de grote plaatsen is het nog veel erger. Het is
zelfs zo erg, dat je bijna niets kunt krijgen, het is in één woord een grote
rotzooi.
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En als je nog wat kunt kopen, dan is het zwart en peperduur, bijvoorbeeld: één ei ƒ 0,50, ja zelfs ƒ 0,75; een half ons shagtabak Beka ƒ 7,50
tot ƒ 10,00; boter kocht je bij de boer ƒ 25,00 tot ƒ 30,00; pakje sigaretten
papier dubbel ƒ 1,20. Om maar niet naar spek te vragen, ontzettend,
daar krijgt een arbeider niets van. Dat kan ook niet, want de lonen zijn
haast hetzelfde gebleven, gemiddeld ± ƒ 30,00, dan heb je een aardig
loon, dus wat wil je daarmee beginnen? Als je onze levensmiddelen op
de bonnen gehaald hebt, dan blijft er al niet zoveel over. Tenzij je een
redelijke boer hebt, en die moet je met een kaarsje zoeken en als je er
één hebt, mag je van geluk spreken, het zijn meikevers hoor. Maar daar
zijn wij allemaal niet bij gebaat. Als je alleen van de bonnen moet leven,
nou dan is het honger lijden en dat doen we bij de vleet.
Over tabak heb ik dit jaar niet te klagen gehad, ik heb zelf verbouwd en
dat is mij goed bevallen. Konijnen heb ik zelf gefokt, dat is mooi werk,
maar je moet er wel wat voor doen voordat je ze vet hebt. Eenmaal vet,
dan eet je ook eens fijn en ze zijn nogal duur ook. Er wordt voor een
konijn van 9 à 10 pond ƒ 30,00 tot ƒ 40,00 betaald.
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Op 17 mei 1942 werd de distributieregeling voor tabak ingevoerd.
Door schaarste van aanwezige grondstoffen mochten eerst twaalf, later
vier tabaksfabrieken nog produceren. Deze vier fabrieken leverden het
eenheidsmerk ”Beka” een afkorting van Bureau Kerftabakindustrie.
De eenheids kerftabak kwam in twee prijsklassen op de markt, Men
onderscheidt pijptabak, lichte shag, donkere shag en pruimtabak. De
eenheidstabak had geen constante kwaliteit en werd eerst nog in pakjes
van 50 gram geproduceerd.
De pakjes verschilden soms van vorm, afhankelijk van welke
fabrikant het gemaakt had. De fabrikant gebruikte voor herkenning zijn
fabrikantennummer, die op de banderolle vermeld stond. Vanaf
1 augustus 1943 werd er minder tabak op de rantsoenen verstrekt door
tekort aan grondstoffen. Sigaretten gingen van 25 gram tabak naar
20 gram sshag- en pruimtabak werden van 25 naar 20 gram per
rantsoen verlaagd. Voor twee rantsoenen kon men een pakje Beka van
40 gram kopen. Beka werd ook geleverd aan de Deutsche Wehrmacht.
Op het oranje-rode label van de verpakking stond in het midden
gedrukt: Hergestellt für die Deutsche Wehrmacht. Voor telers van
inlandse amateurtabak kwam tabaksaroma op de markt. Ze
pretendeerden dat deze zo goed was dat het resultaat vergeleken kon
worden met de smaak van Beka shag.
De zwarte markt tierde welig. De zwarthandelaren verdienden
kapitalen. Op de zwarte markt was bijna alles te koop, maar
hiervoor moesten woekerprijzen betaald worden. Luxe goederen zoals
bontjassen en juwelen werden geruild voor wat tabak, sigaretten,
aardappelen, groenten of een stuk vlees.
Bron tekst en foto: Tabakvaria.blogspot.nl
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Zondag 7 mei 1944
’s Morgens om 5 over 9 stadsalarm tot 10 uur. ’s Middags van 5 uur tot
kwart over 5 weer stadsalarm. Voor vandaag heeft Duitsland wel weer
bezoek gehad.
Maandag 8 mei 1944
Fabrieks- en stadsalarm van 5 over 9 tot 10 uur. Deze week is het prachtig
weer geweest. Wij zeiden in de fabriek tegen elkaar “een beetje luchtalarm
zou nu niet verkeerd zijn met zo ’n mooi weertje als nu, maar dat schijnt
niet te mogen”. Maar op ogenblikken als het even kan, laten ze je wel in de
fabriek, dan geven ze geen alarm. Hoe vaak gebeurt het niet dat er vliegtuigen overheen gaan, Engelsen. Ze wagen ons er aan, het werk moet
doorgaan, het staat onder druk van de Duitsers. In je vrije tijd dan geven
ze nog wel eens alarm, zoals ’s zaterdags en ’s zondags, dan kost dat niet
zoveel. En dan de invasie, daar zijn wat woorden aan kapot gemaakt,
maar ze laten ons wachten en nog eens wachten.
Vrijdag 19 mei 1944
Van 12 uur tot 1 uur fabrieks- en stadsalarm. Engelse bommenwerpers
passeren Hengelo richting Duitsland. Zo tegen 3 uur hoorden wij vanuit
de fabriek dat er hevig werd geschoten, toen kwamen de bommenwerpers pas terug. Wij hebben ze gezien, formatie na formatie vlogen ze
rustig naar hun basis terug. En als je de dag daarop de krant leest, hebben ze de aanval afgeslagen en uit elkaar geschoten.
Zondag 21 mei 1944
Van half 12 tot kwart voor 1 stadsalarm. De lucht was zwaar bewolkt
en hele koppels vliegtuigen vlogen over Hengelo naar Duitsland.
’s Avonds om kwart over 10 stadsalarm. Ik dacht, dat is vast voor
Hengelo bestemd, maar het ging goed. Enkele vliegtuigen vlogen laag
ten noorden van de stad en hebben het vliegveld Twente weer te pakken
gehad. Het ging er weer heet aan toe. Het afweergeschut vuurde best, het
was een benauwd ogenblikje. Om half 11 werd het sein veilig gegeven.
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Op initiatief van de gemeenten Enschede, Hengelo, Lonneker en
Oldenzaal werd in 1931 het vliegveld Twente aangelegd. Doel was een
betere verbinding met de rest van Nederland. Van 1932 tot en met 1939
onderhield de KLM een dagelijkse lijndienst tussen Schiphol en Twente.
Op de vroege ochtend van 10 mei 1940 werd de hangar naast het
luchthavengebouw en de verkeerstoren opgeblazen.
Het vliegveld werd onklaar gemaakt door grote geulen te ploegen
in de grasmat. De hangars werden direct na de Duitse inval
opgeblazen. Niet veel later legde de Duitse bezetter een omvangrijk
militair complex aan: de Fliegerhorst. Honderden Duitse
soldaten werkten aan de uitbreiding van het vliegveld en ook Twentse
aannemers werden voor deze klus ingezet.
De Duitsers betaalden een goede vergoeding voor de werkzaamheden
en vrijwel alle aannemers deden mee. Voor de arbeiders leek het
werk op het vliegveld in die periode een goede manier om aan
Arbeidseinsatz in Duitsland te ontkomen. Tegen het eind van het
jaar waren er 6000 arbeiders bij de werkzaamheden betrokken.
Na vijf maanden was het complex zo’n 900 hectare. 71 boerderijen en
22 woningen hadden moeten wijken voor het vliegveld waar de rest
van de oorlog zo’n 1500 soldaten zouden verblijven. Een groot deel
van de soldaten werd ondergebracht op het als dorp opgezette complex
Zuidkamp.
Om het vliegveld te beschermen werden er twee schijnvliegvelden
aangelegd in de buurt. Eentje aan de Witteveenweg bij Buurse, een
andere in Dulder. Dit schijnvliegveld had een bunker, die staat nu
aan de Zandbongenweg bij Saasveld. Op het vliegveld was een rails
gemaakt waarover een namaakvliegtuigje heen en weer kon rijden.
Bron: secondworldwar.nl, vliegbasis Twenthe
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Maandag 22 mei 1944
Van half 12 tot kwart over 12 fabrieks- en stadsalarm. Je hoorde wel
zwaar geronk in de verte, maar ze zijn hier niet vlak over gegaan.
Dinsdag 23 mei 1944
Van 10 over half 11 tot goed 11 uur ’s morgens fabrieks- en stadsalarm,
niets gehoord of gezien.
Wij hebben verder de hele week geen alarm meer gehad, maar toch zijn
ze – de Engelsen – er wel geweest en ook zijn ze hier wel over gegaan.
Vrijdag 26 mei 1944
In de fabriek ging er plotseling een gerucht dat later ook waarheid
werd. Enige bankinstellers hadden loonsverhoging aangevraagd, maar
als antwoord gekregen dat de fabriek geen verhoging van loon mocht
geven. Dit is volgens mij niet juist, maar de directie verklaarde zich
solidair en zei “jullie mogen wel overuren maken, dan heb je
tenminste al meer loon in de week”. Daar gingen de bankinstellers niet
op in (dit is verklaarbaar ook). Deze week had de directie hun laten
komen en gezegd “alle instellers krijgen met Pinksteren een weekloon
extra”. Een tegemoetkoming in deze tijd, omdat ze geen loonsverhoging
mochten geven, maar hier moest wel stilzwijgen over bewaard worden.
Het moest stiekem gaan, een mooie directie, dat kan ik niet anders
zeggen. Maar één van die mensen heeft zijn mond voorbij gepraat en
zo is het uitgelekt. Het ging van man tot man: een mooie beweging,
de ene wel en de andere niet. Meneer Keus werd ervan op de hoogte
gesteld dat er onrust en oproer was in de fabriek. Hij had de pest er
in, want het weekloon is voor die mensen niet doorgegaan, dat heeft
Keus ingetrokken. Hij vond de houding van de arbeiders ongepast, na
Pinksteren zou er over gepraat worden, dan was mijnheer Staf er ook
weer. (Tussen haakjes, wij hadden voor de hele fabriek voor een of drie,
vier, al eens gevraagd om een weekloon met Pinksteren, daar kon niets
van komen was het brute antwoord. Hij had geen geld en ……… wij
konden er toch niets mee doen. Wij zullen eens afwachten of dit muisje
nog een staartje krijgt.
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Na een paar weken heeft hij die mensen bij zich laten komen en hen
voor de keus gesteld: één week loon of één cent opslag. Nou, ze hebben
het goed gezien en de cent opslag genomen, waar ze trouwens in feite
om gevraagd hadden. Al met al kon je de mentaliteit van de heer Keus
zien, maar hij heeft hier een flinke flater geslagen.
Zondag 28 mei 1944 1e Pinksterdag
Van kwart voor 1 tot kwart voor 2 stadsalarm. Geweldige koppels vliegtuigen begeleid door jagers, strepen achterlatend, vlogen ten noorden
van Hengelo naar Duitsland. Het was prachtig weer, ’t kon niet mooier.
Ik was met ons Annie naar de Waarbeek geweest en even bij Ter Beek
achterheen gekeken. Net waren wij weer thuis of het stadsalarm ging.
Ik had het trouwens wel verwacht, want de hele morgen was er geronk
in de lucht en zo nu en dan zag je weer zo’n streep heel hoog. Nou,
waar ze daar in Duitsland zijn geweest hebben ze wel Pinksteren gehad,
ontzettend veel zijn er heen geweest. ’s Middags tegen kwart over 3
hoorde je weer hevig lawaai. Er vielen bommen en er werd hevig
geschoten. Dit was op het vliegveld, maar even daarna begon het
afweer van hier te vuren op vliegtuigen – Engelsen – ze kwamen uit de
richting Duitsland. Vier zouden er zijn geweest, twee heb ik er gezien en ze
vlogen laag en rustig het westen in. Het vliegveld, daar komen ze de
laatste tijd nogal eens en het zijn meestal jagers. Voor vanmiddag is het
daarbij gebleven, het kon trouwens ook hoor. Wij hebben weer kunnen
merken dat er nog steeds OORLOG is!
Maandag 29 mei 1944 2e Pinksterdag
’s Morgens van 10 voor 11 tot 10 over 11 stadsalarm. Geronk in de verte,
anders niets gehoord of gezien.
Dinsdag 30 mei 1944 3e Pinksterdag
Van 10 uur tot 10 over 11 fabrieks- en stadsalarm. Ten noorden van
Hengelo trokken grote groepen bommenwerpers naar Duitsland. Hier
ging het goed, alleen op het vliegveld werd hevig geschoten vanuit de
vliegtuigen. Voor vandaag is het daarbij gebleven.
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Woensdag 31 mei 1944
Van ’s morgens 10 over 11 tot goed half 12 fabrieks- en stadsalarm. Niets
gehoord of gezien, vóór het alarm gingen ze er over.
’s Avonds van half 7 tot 8 uur stadsalarm. Vliegveld onderhanden
genomen, het was weer even rumoerig. Je zag weer vliegtuigen cirkelen
en naar beneden schieten, dan hoorde je weer bommen vallen en het
afweer ging best te keer. Hier in de stad zijn nog een paar kinderen op
Het Wilbert gewond geraakt door neerkomende projectielen.
Woensdag 14 juni 1944
’s Morgens van kwart voor 8 tot kwart over 8 fabrieks- en stadsalarm.
Nog nooit hebben wij zo vroeg alarm gehad. Wij dachten allemaal: nou
gaat er wat gebeuren, maar niets van dat al. Geen vliegtuigen gezien,
verder de hele dag rustig.
Dinsdag 20 juni 1944
’s Morgens van 8 uur tot kwart voor 9 fabrieks- en stadsalarm. Enkele
vliegtuigen – Engelse jagers – passeerden Hengelo naar Duitsland.
Ze vlogen heel hoog over, er op schieten deden de Moffen niet.
’s Middags dezelfde dag, van half 4 tot kwart voor 5 fabrieks- en
stadsalarm. Net waren we uit de fabriek, of wij zagen de Tommies al
boven ons, ineens doken ze naar beneden en lieten bommen op het
vliegveld vallen. Er kwamen nog meer vliegtuigen, ze lieten zich boven
Hengelo uit de lucht vallen. Het afweer van hier schoot als een gek, het
knetterde van alle kanten. Op het vliegveld ging het er geweldig aan toe
door een lawaai van bommenafweer. De vliegtuigen beschoten de zaak
daar, nou, nou, het ging er af. Zo heeft het een uur geduurd. Dat het
hier nog altijd zo goed afloopt snap je niets van. Ze schieten hier van
het afweer als de bliksem, maar we hebben nog nooit gezien dat er een
vliegtuig uitgehaald hebben.
Vrijdag 23 juni 1944
’s Morgens van 8 uur tot kwart over 8 fabrieks- en stadsalarm. Niets
gezien, wel even in de verte geronk.
23

Maandag 26 juni 1944
Van half 10 tot kwart over 10 fabrieks- en stadsalarm. Wel even geronk
en een paar strepen aan de lucht, anders ging het rustig voor vandaag.
Donderdag 29 juni 1944
’s Morgens van 10 voor 8 tot 10 over half 10 fabrieks- en stadsalarm.
Formaties bommenwerpers passeerden Hengelo richting Duitsland,
vandaag wel weer bezoek gehad. Achter Oldenzaal hebben Engelse
jagers een Wehrmacht-terrein in brand geschoten en er zijn heel wat
Moffen gedood en gewond geraakt.
Van vrijdag 30 juni ’s nachts op zaterdag 1 juli 1944 tot kwart over 1
stadsalarm. Ik was rap beneden, want de laatste tijd hoorden wij nooit
alarm, al gingen er ook duizenden over. Dus ik denk: daar krijgen wij
wat te zien en te horen. Maar nee, het bleef rustig. Wel zag je het in de
richting van Duitsland flikkeren. Op dit ogenblik is alles mogelijk wat
betreft de militaire beweging van Engeland. Zo had menigeen dan ook
gedacht aan een tweede invasie in Holland, maar dat ging in rook op.
Van zaterdagnacht op zondagnacht 2 juli 1944 weer stadsalarm zoals de
vorige nacht.
Dinsdag 4 juli 1944
Van half 4 tot 10 voor 4 fabrieks- en stadsalarm. Enkele vliegtuigen
passeerden Hengelo richting Duitsland.
Woensdagnacht op donderdag 6 juli 1944
Van 1 uur tot kwart over 1 stadsalarm. In de verte geronk en je kon zien,
dat het in het Ruhrgebied flikkerde, je kon hier de bommen nog horen
vallen.
’s Morgens van 10 voor half 9 tot kwart voor 9 fabrieks- en stadsalarm.
Niets gehoord of gezien.
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Donderdagnacht op vrijdag 7 juli 1944
Van 1 uur tot kwart over 1 stadsalarm. Ik ben maar blijven liggen,
want er was niets bijzonders. Trouwens, wij hadden het alarm ook niet
gehoord, alleen het sein veilig.
Vrijdagnacht op zaterdag 8 juli 1944
’s Nachts van 2 uur tot kwart over 2 stadsalarm. Er was niet veel te doen.
Wij hoorden wel in de verte bommen vallen.
Donderdag 13 juli 1944
Van 10 voor 5 tot 5 over 5 fabrieks- en stadsalarm. Niets gehoord of
gezien.
Maandagnacht op dinsdag 18 juli 1944
Van 1 uur tot half 2 stadsalarm. Ontzettend veel vliegtuigen gingen over
naar Duitsland. Niet alleen hier, maar ten zuiden en ten noorden klonk
overal zwaar geronk. De deuren rammelden in huis, geweldig.
Donderdag 20 juli 1944
Van half 6 tot kwart over 6 fabrieks- en stadsalarm. Niets gezien of
gehoord.
Donderdagnacht op vrijdag 21 juli 1944
Stadsalarm van kwart over 1 tot kwart voor 2. Het ging er weer lustig
op los, koppels en nog eens koppels vliegtuigen vlogen over Hengelo
naar Duitsland. Ze zijn blijkbaar niet zo ver geweest, want de bommen
konden wij hier horen vallen. Hier in de buurt viel ook nog een bom,
een beste knap, alles schudde. Zo gaan wij deze tijd door, mooi is het
niet meer.
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Zaterdag 22 juli 1944
’s Middags van kwart voor 2 tot kwart over 2 stadsalarm. Er gebeurde
hier niets, geen vliegtuig gehoord. Wij hadden trouwens ook geen
vliegtuigen kunnen zien, want de lucht was zwaar bewolkt met af en toe
een beetje regen. Maar om half 5 weer luchtalarm, ik dacht: nou gaat het
beginnen, maar nog geen 5 minuten waren voorbij of alles ging veilig.
Wat of dat geweest is……… misschien wel een vergissing. Dat mag hem
niet hinderen, als de Moffen maar ………
Dinsdagnacht op woensdag 25 juli 1944
Van kwart voor 1 tot kwart over 1 luchtalarm. Grote formaties
vliegtuigen vlogen over de stad naar Duitsland.
Zaterdag 28 juli 1944
’s Morgens van 5 voor 11 tot 10 over half 12 fabrieks- en stadsalarm. De
hele morgen hadden ze al gevlogen in grote formaties, maar er werd nog
geen alarm gemaakt, eindelijk tegen 11 uur gaven ze alarm. Formaties
Engelse bommenwerpers passeerden Hengelo richting Duitsland. Zien
konden wij ze niet, maar horen wel. De ramen rinkelden van het zware
geronk. Hier gebeurde verder niets.
Vrijdagavond 4 augustus 1944
Van kwart over 7 tot kwart voor 8 stadsalarm. Formaties Engelse
vliegtuigen passeerden Hengelo – ten noorden – richting Duitsland.
Bij Oldenzaal kwamen nog Engels jagers neer wegens motordefect.
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Zaterdagnacht 5 augustus 1944
Van half 12 tot 12 uur stadsalarm. Britse vliegtuigen passeerden
Hengelo. Je kon nu nog wel buiten zijn, want het was prachtig weer.
Hoog boven ons vloog en cirkelde steeds een groep jagers, Engelsen.
Wij konden het mooi zien, want het was volle maan. En meer naar het
zuiden was het weer één en al geflikker van het schieten, daar hebben ze
wel weer bezoek gehad.
Als je toch eens nagaat wat een ongelijke boel het is. Alles en alles wordt
kapot gemaakt, hele steden in puin gelegd, mensenlevens prijsgegeven
en waarvoor? Laat toch iedereen de ogen open gaan.
Zondagnacht 6 augustus 1944
Van half 12 tot 12 uur stadsalarm. Deze nacht was gelijk aan de vorige.
Woensdagnacht op donderdag 10 augustus 1944
Stadsalarm van 3 uur tot 10 voor half 4. Engelse vliegtuigen passeerden
Hengelo. Even voorbij de stad werd nog strijd geleverd in de lucht. Een
Duitser en een “Tommie” schoten fiks op elkaar, maar daar bleef het bij.
Donderdagnacht 10 augustus 1944
Van kwart over 11 tot kwart voor 12 stadsalarm. Er waren wel
vliegtuigen in de lucht, maar hier bleef het rustig.
Zondag 13 augustus 1944
Stadsalarm van 10 voor half 12 tot 5 over half 12. Geen vliegtuig gezien
of gehoord, wel dreunde het best.
Dinsdag 15 augustus 1944
Van half 12 tot kwart voor 1 fabrieks- en stadsalarm. Wij waren goed en
wel de fabriek uit of daar waren ze al boven ons, formatie na formatie.
Toen we bij Tepe achter ’t huis waren lieten ze de bommen los. Allen
kwamen op het vliegveld terecht. Het kraakte en brandde daar best.
Volgens ons zo te zien, hebben de “Tommies” het goed geraakt.
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Jan en zijn collega’s
van N.V. Heemaf.
Jan links op de foto

Slag om de Roer 1944
Bron: wikipedia

28

Dinsdagnacht op woensdag 16 augustus 1944
Van 5 voor 12 tot half 1 stadsalarm. Enkele vliegtuigen passeerden
Hengelo ten zuiden richting het Ruhrgebied in Duitsland, want daar
flikkerde het kolossaal. Het stond daar vol met zoeklichten, verder bleef
het rustig.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het Ruhrgebied, naast Silezië, het
hart van de Duitse industriële oorlogsproductie. Het werd daarom zeer
vaak gebombardeerd. Er werd gebruik gemaakt van een geraffineerde
combinatie van meerdere wapens: luchtmijnen, die drukgolven
veroorzaken waardoor de daken van de huizen worden
geblazen, brandstaven en fosforbommen die in de open huizen vielen,
brisant- en fragmentatiebommen die deels van een tijdsontsteker waren
voorzien, waardoor waterleidingen werden vernietigd, kraters in straten
geslagen en brandweerploegen werden uitgeschakeld. Deze techniek
bracht gigantische zuilen hete lucht teweeg, die als orkaanachtige
stormen duizenden tonnen zuurstof aanzogen. Mensen hadden geen
kans om te ontvluchten.. Vooral het Ruhrgebied was doelwit. De
‘Slag om de Roer’ leverde foto’s op van uitgebrande steden die een
journalist deed denken aan een luchtopname van Pompeji. In totaal
kwamen door Britse bombardementen in Duitsland tussen de 420.000
en 570.000 mensen om het leven. Ook de verliezen van de Royal Air
Force waren hoog. Van de 125.000 ingezette militairen sneuvelden er
55.000.
Woensdag 16 augustus 1944
Van 5 voor half 10 tot kwart over 10 fabrieks- en stadsalarm. Engelse
bommenwerpers passeerden Hengelo richting Duitsland. Even werd er
geschoten, blijkbaar op het vliegveld.
Vrijdag 18 augustus 1944
Stadsalarm van 7 uur tot kwart over 7. Niets gezien of gehoord.
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Donderdag 24 augustus 1944
Ik had ’s middags verlof voor de begrafenis van wijlen Timmerman, die
zo tragisch om het leven was gekomen op zondag 20 augustus 1944. De
hele morgen was het al rumoerig in de lucht geweest. Iedere keer zagen
wij Engelse vliegtuigen terugkeren uit Duitsland.
’s Middags om 2 uur zou de rouwstoet vertrekken, maar ineens
vielen vier jagers naar beneden en begonnen te schieten ter hoogte van de
centrale. Het afweer schoot ook, het ratelde en knapte, nou nou. Daar
ging het stadsalarm, dit was van kwart over 2 tot half 3. De “Tommies”
hadden een locomotief kapot geschoten op de lijn van Borne naar
Hengelo.
Zaterdag 26 augustus 1944
’s Morgens van 10 uur tot kwart over 10 fabrieks- en stadsalarm, niets
gehoord. ’s Middags weer stadsalarm van kwart over 12 tot kwart over
1, zwaar geronk in de lucht, maar men kon niets zien. Daarna vielen er
bommen, het dreunde geweldig, even later kwamen ze al terug. Grote
formaties en onderwijl nog steeds zwaar gedreun. Wij weten dat de
Engelsen naar Duitsland zijn geweest, maar niet ver. Maar waar ze
geweest zijn hebben ze wel huisgehouden.
Zondag 27 augustus 1944
Stadsalarm van 10 over half 2 tot 2 uur. Engelse bommenwerpers
passeren Hengelo naar Duitsland. Men kon ze niet zien, zo hoog waren
ze, maar naar het geronk te luisteren gingen er grote formaties over.
Vrijdag 1 september 1944
’s Avonds van half 11 tot 11 uur stadsalarm. In de verte geronk,
maar daar bleef het bij.
Zondag 3 september 1944
’s Middags van half 6 tot 5 voor 6 stadsalarm. Drie of vier vliegtuigen –
Engelsen – cirkelden hier boven de stad.
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Maandag 4 september 1944
’s Morgens toen ik naar de fabriek ging, keek ik mij de ogen uit de
kop. Over de Deldensestraat reden auto aan auto langs mij heen,
volgepropt met soldaten, dan weer met kinderen en vrouwen, dan weer
met allerlei oorlogsmateriaal. En een rommel en smerig, die soldaten
waren een complete vlucht. Ik dacht zo bij mijzelf, dat gaat goed. Want
ik had zondag gehoord, dat de Engelsen een heel eind België waren
ingerukt en ik dacht: misschien zijn ze al in Holland. Toen ik goed en
wel in de fabriek was, werd er menig woord over gesproken. Volgens
de zender was Maastricht al bezet. In de loop van de dag Roosendaal,
toen Breda. Dat ging goed, er werd niet gewerkt, zoals begrijpelijk. Wij
dachten: een paar dagen en Holland is Vrij!
Dinsdag 5 september 1944
Steeds nog meer Duitse rijen en nog eens rijen, achteruit dan. In geheel
Hengelo was het één en al wagens, auto’s en soldaten, anders zag je niet.
Nou, de NSB-ers gingen al weg, alle Rijksduitsers, een ware verhuizing.
Rotterdam zou bezet zijn en Dordrecht ook. Zo ging het steeds maar
door. Tegen de avond zou Nijmegen al bevrijd zijn. De Engelsen zouden
al voorbij Arnhem zijn. Ik dacht: nou, morgen zijn ze hier.
Dolle Dinsdag. Op deze dag deden allerlei verhalen de ronde dat de
geallieerden in aantocht waren. Maar het bleek niet meer dan een
gerucht te zijn. Op 4 september 1944 zond Radio Oranje een toespraak
van minister-president P.S. Gerbrandy uit, waarin deze vermeldde dat
de geallieerde troepen de grens waren overgestoken en oprukten naar het
noorden. Veel Nederlanders reageerden op de verhalen over naderende
geallieerden met feestvieren, het uithangen van de Nederlandse vlag en
andere vrolijkheid. Hierdoor raakten tal van NSB’ers en Duitse militairen
dusdanig van slag, en gingen op weg naar het ‘veilige’ Duitsland. NSB’ers
kozen veelal voor een vertrek naar de Lüneburger Heide. NSB-leider
Anton Mussert koos voor een verblijf op de Bellinckhof bij Almelo,
vanwaar hij in geval van nood snel naar Duitsland kon doortrekken.
Dolle Dinsdag bleek een illusie. Bron: isgeschiedenis.nl
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Woensdag 6 september 1944
Nog geen Engelsen, wel Duitsers. Nog steeds hetzelfde, terugtrekken naar Duitsland, zo leek het tenminste. Er was niet zo heel veel
nieuws, maar ’s middags werd er gezegd dat de zender geen plaatsen
meer noemde en ook niet waar ze zich ophielden. Dat ging de Duitsers
niets aan.
Er kwam bericht in de fabriek dat in Rotterdam niets was gebeurd en
in Dordrecht ook niet, Roosendaal was niet gevallen, dus bij Arnhem
waren ze helemaal niet geweest. Dat was een tegenvaller. Wij hadden zo
gehoopt……
Donderdag 7 september 1944
Geen nieuws. De Engelse zender zwijgt. We waren allemaal een
beetje terneergeslagen. Maar de Moffen reden nog en trokken steeds
maar terug. Tot vrijdag 8 september, toen werd het minder en werd het
weer rustig in Hengelo.
Vrijdag 8 september 1944
Van 10 over half 9 tot 5 over 9 fabrieks- en stadsalarm, niets gezien of
gehoord. Van 5 voor half 12 tot 10 voor 12 fabrieks- en stadsalarm.
Enkele vliegtuigen gezien die uit Duitsland terugkeerden. Van kwart
voor 1 tot kwart over 2 fabrieks- en stadsalarm. Engelse vliegtuigen
vlogen herhaaldelijk over de stad, een militair terrein op de lijn naar
Delden werd beschoten, vlak achter de Nijverheid. Duitse soldaten
gedood en gewond. In de buurt bij ons hebben de vrouwen nog wel
in de knijpert gezeten. Geen wonder, want het was een lawaai van
jewelste. Op de rijksweg achter Delden hebben de jagers op Duitse
auto’s geschoten en best nagezien, nou het ratelde en donderde
geweldig. Het afweer van hier schoot ook nog even.
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Zaterdag 9 september 1944
Van 5 voor half 1 tot kwart voor 1 stadsalarm. Niets gezien of gehoord.
Om kwart voor 5 tot 10 voor half 6 weer stadsalarm. Engelse vliegtuigen
passeren Hengelo (ten noorden) richting Duitsland.
De heer Keus heeft om kwart over 12 een toespraak gehouden tot het
personeel van N.V. Heemaf en als volgt gesproken: “Vanwege dringende
omstandigheden, omdat de centrale niet meer voldoende kolen had en
niet genoeg meer kon krijgen, moest op last van de Duitsers worden
overgegaan tot stopzetten van de fabriek, daar er geen stroom meer
was”. Degenen die handwerk hadden zoals wij, konden zo lang als het
ging verder. De mensen hebben toen de banken en machines maar een
beetje opgepoetst en daarna een kaartje gelegd. Zo ging het de hele week.
Degenen die niet konden werken, en dat was bijna iedereen, behalve wij
en het kantoor, kregen 48 uur van hun uur inkomen (niet slecht). De
volgende week was het verminderd tot 40 uur, dat bleef gehandhaafd.
Mensen van buiten konden thuisblijven, daar er geen trein liep.
Zondag 10 september 1944
Van kwart voor 1 tot half 2 stadsalarm, niets gezien of gehoord.
’s Middags van 3 uur tot kwart over 3 weer stadsalarm, één vliegtuig
gezien. Om kwart voor 5 tot kwart over 5 nogmaals alarm. Wel veel
zwaarder geronk, maar hier bleef het bij.
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Jan en zijn Johanna
voor de oorlog
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Maandag 11 september 1944
Van 10 over 11 tot 10 over 12 fabrieks- en stadsalarm. Engelse
vliegtuigen cirkelen boven de stad. Tijdens dit alarm waren wij en een
paar meisjes namens de werkplaatsen op receptie bij onze werkmeester
Katgert en echtgenote, vanwege hun 25-jarige echtvereniging. Wij
hadden het nog even goed hoor,
In de fabriek gekomen ging er weer een signaal. Alarm van 10 over 1 tot
10 over 2. Grote formaties keerden terug uit Duitsland en vlogen hier
overheen. Je kon ze mooi zien en terwijl de zon er op scheen, blonken
de toestellen als zilver. Om half 6 nog weer stadsalarm tot 10 voor 6,
toen hebben wij niets gezien. Maar goed en wel thuis, daar ging het voor
de zevende keer: stadsalarm van 10 over 6 tot kwart voor 7. Engelse
jagers vlogen van noord naar zuid over Hengelo, met achterlating van de
bekende strepen. Hier bleef het voor vandaag bij. Nou, dat mocht ook.
Dinsdag 12 september 1944
Van half 1 tot 5 voor 1 stadsalarm. Engelse jagers vlogen boven
Hengelo en verdwenen in westelijke richting. Om 1 uur weer
stadsalarm tot 2 uur. Engelse vliegtuigen vlogen boven de stad en gingen
naar Duitsland. In de verte kon men zien dat er op geschoten werd. Hier
gebeurde echter niets. Alleen de Duitse soldaten zijn er, met hun auto’s,
razend bang voor, want ze vliegen direct onder de bomen.
Woensdag 13 september 1944
Van kwart over 4 tot half 6 fabrieks- en stadsalarm. Engelse jagers waren
hier en in de omstreken naar prooi aan het zoeken. Zo nu en dan doken
ze naar beneden en schoten er geweldig op los. De laatste tijd is het wel
erg, zo meedogenloos beuken ze op Duitsland in. Tot nu toe gaat het
hier nog altijd goed en komen wij er zonder kleerscheuren af.
Vrijdag 15 september 1944
’s Avonds van 10 voor 11 tot 10 over 11 stadsalarm, vliegtuigen vlogen
over Hengelo.
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Zaterdag op zondagnacht 17 september 1944
Van kwart voor 3 tot 5 over 3 stadsalarm. Een sterke formatie Engelse
bommenwerpers vloog over de stad naar Duitsland.
Zondag 17 september 1944
Van 5 voor 11 tot 10 over 12: sterke formaties Britse bommenwerpers
kwamen uit noordelijke richting en vlogen over Hengelo in zuidelijke
richting naar Duitsland. Het weer was prachtig en je kon de vliegtuigen
schitterend mooi zien. Wij hebben er in totaal 244 gezien. Er werd niet
op geschoten, er was geen Duitse jager te bekennen.
Dinsdag 19 september 1944
Van 5 over half 4 tot kwart voor 4 fabrieks- en stadsalarm. Engelse
vliegtuigen passeren Hengelo richting Duitsland. Even daarna kon je de
bommen horen springen en het denderde hier best. Van 5 over 5 tot half
6 weer stadsalarm en om 5 over half 6 tot kwart voor 6 nog weer.
Woensdag 20 september 1944
Van kwart voor 7 tot 10 over 7 stadsalarm. Engelse vliegtuigen passeren
Hengelo richting Duitsland.
Donderdag 21 september 1944
Van half 5 tot kwart voor 5 stads- en fabrieksalarm. Enkele vliegtuigen
vlogen boven Hengelo.
Vrijdag 22 september 1944
Er werd bekendgemaakt dat, als men de 40 uur vol had, men naar
huis kon gaan, maar het moest zo geregeld zijn, dat er altijd een paar
mensen moesten zijn, dat was spoedig klaar. Verschillende mensen
gingen direct naar huis en moesten zaterdag terugkomen. Anderen hadden
’s middags en zaterdagmorgen vrij. Horselenberg en ik met de jongens
gingen vrijdagmorgen naar huis om ’s middags weer te beginnen en zo
zaterdagmorgen weer vrij te zijn.
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Toen wij ’s middags weer begonnen te werken hadden de meesten
verlof (behalve het kantoor). Om half 2 kwam de baas bij ons en wij
moesten ander werk verrichten. We moesten klossen draden uit de
magazijnen halen en die verstoppen, want de Duitsers haalden alles weg,
een ware roof. Om half 4 kwam er bericht binnen, dat de gehele fabriek
omsingeld was. Wij vroegen ons af wat dat te betekenen had. Overal
werd geprobeerd om er uit te komen, maar niets hielp. Overal soldaten
en als je weg probeerde te komen, schoten ze direct. Om goed 4 uur
kwam de heer Willink de werkplaatsen binnen met de mededeling dat
wij allen, groot en klein en oud en jong, om half 5 moesten verzamelen
in de gang van het kantoor om dan te worden weggezonden naar de
IJssellinie voor 14 dagen. Er was niets meer aan te doen.
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De verdedigingswerken langs de Maas en IJssel vormden de eerste horde
voor een vijand uit oostelijke richting. De Maaslinie volgde grofweg
de Maas en bestond uit versterkingen in de vorm van kazematten
(bunkers), prikkeldraadversperringen en veldversterkingen.
Alle bruggen kregen bewaking van twee kazematten. De
IJssellinie begon ten noorden van waar de Maaslinie ophield, bij
Arnhem. In het teken van de Vestingwet zijn aan de IJssel enkele forten
gebouwd. Vooral na de Tweede Wereldoorlog werd de IJssellinie in
ontwikkeling gebracht, tegen een mogelijke conventionele aanval door
Rusland.
Bron: infonu.nl

Zaterdag 23 september 1944
Van 10 voor 5 tot 10 over 5 stadsalarm. Engelse vliegtuigen
passeren Hengelo. Van kwart over 5 tot 5 over half 6 weer stadsalarm, weer
vliegtuigen boven de stad. Van 5 voor 7 tot 5 over 7 nog eens weer
stads-alarm. Engelse vliegtuigen keerden terug uit Duitsland, maar
draaiden boven de stand rond om dan weer te verdwijnen in westelijke
richting. Hier gebeurde verder niets.
Dinsdag 26 september 1944
Van 5 over half 3 tot 10 voor 4 stadsalarm. Vele koppels Britse bommenwerpers passeerden Hengelo van noord naar zuid, weer ontzettend veel
vliegtuigen. Een poos daarna kwamen ze terug. Om kwart voor 5 weer
alarm tot 10 over 5. Bij Delden werd hevig geschoten uit de vliegtuigen,
wat er geraakt is weet ik niet, maar het rookte daar best.
Maandag 25 september 1944
Van kwart over 11 tot goed 12 uur stadsalarm. Een paar vliegtuigen
gehoord, een paar lichtkogels stonden boven de stad. In de Lansinkweg, hoek Buitenweg, was een lichte bom door de buitenmuur geslagen,
maar niet ontploft (een vreemd geval). Ongelukken kwamen niet voor.
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Het toeval wil dat direct bij de locatie zoals mijn Opa zojuist
beschreven heeft ik nu al enkele jaren heel plezierig woon met mijn
gezin. Wij wonen aan de Buitenweg. Direct aan de kruising met de
Lansinkweg. Na verschillende buurtbewoners te hebben gesproken blijkt
de bom bij mijn overburen door de buitenmuur te zijn ingeslagen.
Woensdag 27 september 1944
Van 10 voor 10 tot half 11 fabrieks- en stadsalarm. Sterke formaties
vliegtuigen passeren Hengelo. De lucht was dicht bewolkt, men kon
ze niet zien. Om kwart over 4 weer alarm tot kwart voor 5. Engelse
vliegtuigen boven Hengelo. Er was nog even een luchtgevecht, ze
schoten nog best op elkaar en om 20 voor 10 tot 10 uur voor de derde
keer alarm. Weer grote groepen Engelse vliegtuigen vlogen over
Hengelo naar Duitsland.
Donderdag 28 september 1944
Van kwart over 11 tot 12 uur fabrieks- en stadsalarm. Engelse jagers,
16 stuks, cirkelden boven Hengelo om dan weer te verdwijnen naar
Duitsland.
Vrijdag 29 september 1944
Van 11 uur tot kwart over 11 fabrieks- en stadsalarm. Geen
vliegtuigen gezien of gehoord, wel zwaar gedreun in de verte de hele
morgen. ’s Middags weer alarm van 10 voor half 5 tot 5 uur. Enkele
Engelse vliegtuigen cirkelden boven de stad. Even voor het alarm een
geweldig gedreun.
Zaterdag 30 september 1944
’s Middags van kwart voor 1 tot 1 uur stadsalarm. Enkele Amerikaanse
vliegtuigen passeerden Hengelo richting Duitsland. Tegen 5 voor half
3 tot 4 uur stadsalarm. Geweldige formaties Engelse bommenwerpers
keerden uit Duitsland terug. Wij konden ze niet tellen, zoveel waren er,
de lucht was een beetje bewolkt.
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Zondag op maandag 2 oktober 1944
Stadsalarm van 12 uur tot 10 voor 2. Een Engelse jager cirkelde steeds
boven de stad om dan weer te duiken. Er werd door de afweer best op de
jager geschoten, maar zonder succes. De jager schoot een munitieterrein
in brand bij het station en in de omtrek werd ook geschoten. Het knapte
en ratelde dat het een lust was, het was heldere maan. Op het spoor was
het een en al vuur, het knetterde best en men was eerst bang voor grote
ontploffingen, maar dat schijnt goed gegaan te zijn. Even waren we weer
in bed of daar hoorden wij weer vliegtuigen, er werd weer hevig van alle
kanten geschoten. Weer met de kinderen naar beneden van kwart voor
3 tot kwart over 3. Nu was het wel welletjes. Eén geluk hadden wij, want
wij moesten de klok een uur achteruit zetten. Men kan tegenwoordig
niet meer rustig slapen, het leven hangt nu aan een zijden draadje.
Maandag 2 oktober 1944
Van 10 over 1 tot 10 voor 2 stads- en fabrieksalarm. Ontzettend veel
vliegtuigen, bommenwerpers en jagers vlogen ten noorden van
Hengelo naar Duitsland. Een 300 hebben wij er wel geteld, het weer was
mooi, een beetje bewolkt. Om 3 uur weer alarm tot half 4. Engelse jagers
cirkelden boven de stad en namen het vliegveld even onder handen en
elders kon men horen dat er hevig werd geschoten.
’s Avonds van kwart over 11 tot 5 voor 12 stadsalarm. Ongeveer 20
minuten voor 12 hoorde ik een vliegtuig aankomen, razend snel hier
namen ze hem onder vuur van het afweer, en toen volgden twee
geweldige ontploffingen. Ik dacht, nou die zijn in de stad gevallen, maar de
volgende dag hoorde ik, dat de bommen waren gevallen naast de
spoor-lijn van Hengelo naar Borne, daar had naar men zei een trein
gestaan. De hele nacht was het rumoerig in de lucht. Om kwart voor
3 weer alarm tot 5 over 3. Er werd hevig geschoten en iedere keer die
Engelse jagers, laag over Hengelo vliegend op zoek naar prooi. Ze
hebben het de laatste tijd op de spoorlijnen en treinen voorzien.
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Woensdag op donderdag 5 oktober 1944
Van half 3 tot 3 uur stadsalarm. Er was niets te beleven, geen vliegtuig
gehoord, wel was er een bom gevallen vóór het alarm in Borne.
Donderdag 5 oktober 1944
Van 5 voor half 12 tot 5 voor half 2 fabrieks- en stadsalarm. Geweldige
formaties bommenwerpers passeerden Hengelo richting Duitsland.
Twee uur niets anders dan vliegtuigen. Bommen kon men hier horen
vallen, geweldige dreunen, alles schudde hier. Even dachten wij dat een
bommenwerper naar beneden kwam vallen, want die was blijkbaar
aangeschoten. Ze namen hem hier ook nog eens onder handen, maar
toch kwam hij nog weg.
Vrijdag 6 oktober 1944
Van 5 voor 12 tot goed half 2 ’s middags werd Hengelo gebombardeerd.
Als doorvoergebied van Zuid- en West-Nederland en België
naar Noord-Duitse industriesteden als Hamburg, Stettin (thans het
Pools Szczecin) en Hannover was Twente een zeer belangrijk gebied
voor het Duitse spoorwegtransport. Aan het einde van de oorlog kreeg
Twente het dan ook steeds zwaarder te verduren. Grote delen
van Hengelo en Enschede werden weggevaagd door geallieerde
bombardementen die bedoeld waren voor de daar gevestigde
bewapeningsfabrieken, zoals Hazemeijer en de spoorwegverbindingen. Daarbij werd het centrum van Hengelo op 6 en 7
oktober 1944 zo goed als geheel vernietigd. De bombardementen
waren gemunt op het spoorwegknooppunt. Het centrum rondom het
Burgemeester Jansenplein en de Telgen was dorps ingericht, hier was
na het bombardement niets van terug te vinden. De hele omgeving van
het station wordt met de grond gelijk gemaakt.
Bron: hengelo.nl/wikipedia
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Zaterdag 7 oktober 1944
Van 10 voor 10 ’s morgens tot ’s middags half 4 werd Hengelo opnieuw
gebombardeerd. Op deze beide dagen werden 118 Hengelose burgers
gedood en veel gewond. Er werden 672 Duitsers gedood.
Zondag 8 oktober 1944
Er werd niet gewerkt op de fabriek vanwege het bombardement en
omdat er bommen op de fabriek waren gevallen waarvan er enkele niet
waren ontploft. Ik ben ’s morgens eerst naar de boer geweest en een
beetje melk gehaald enz.. Toen ik bij huis kwam, hield iemand van de
fabriek mij staande met de mededeling dat er 50 mensen van de Heemaf
werk moesten verrichten in de stad, opruimen. Ik werd hiervoor
aangezocht.
Wij moesten ons melden bij de fabriek. Daar aangekomen, wist de
heer Keus ook niet wat wij moesten doen. Hij wist wel dat, als er geen
mensen van de Heemaf kwamen, verdere maatregelen van de Duitsers
niet zouden uitblijven. De heer Keus dankte ons voor de opkomst en
zei vervolgens dat wij ons moesten melden bij de Ortskommandant.
Vandaar moesten we naar het spoor. Allerlei werk moesten wij doen,
bomtrechters dichtmaken enz. Het was niet mooi om te weten dat je de
Duitsers moest helpen het spoor in orde te maken.
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Maandag 9 oktober 1944
Opnieuw melden, wij worden verwezen naar de Ortskommandantur ik
moest mij om 1 uur melden. Het zal wel weer opruimen worden. En dat
werd het.
Dinsdag 10 oktober 1944
’s Avonds van kwart voor 9 tot kwart over 9 stadsalarm. Een Engels
vliegtuig vloog boven de stad. Om kwart voor 10 weer alarm, weer
cirkelde een Engels vliegtuig hier boven, maar daar bleef het bij.
Woensdag 11 oktober 1944
Van 5 voor 3 tot 4 uur stadsalarm. Engelse vliegtuigen, negen stuks,
passeerden Hengelo. Wij hebben hard gelopen om van het spoor weg
te komen. De Duitsers lopen al als er nog geen vliegtuig te bekennen
is. Trouwens, als je daar staat te werken tussen de kapotte boel, slaat je
de schrik al in de benen als je een vliegtuig hoort. Dan kun je zien wat
een uitwerking die vliegtuigen met hun bommen hebben. Een poos na
het alarm keerden ze terug. Er werd nog hevig op ze geschoten, maar er
werd niets geraakt.
Donderdag 12 oktober 1944
Van ’s morgens kwart voor 9 tot ’s middags 12 uur stadsalarm. In de
tussentijd gaven ze drie keer veilig, maar direct daarop weer onveilig.
Geweldig veel vliegtuigen zijn Hengelo gepasseerd richting Duitsland.
Bommen vielen, het was hier te horen. Het dreunde geweldig, de hele
dag heeft het gedonderd, maar hier gebeurde niets.
Wij zijn nog nooit zo moe geweest als vandaag. Het werk op het spoor is
zeer zwaar en dan iedere keer luchtalarm. Wij liepen ons een beroerte.
Ik was blij dat ik thuis was, ik kon de ene voet niet meer voor de andere
zetten. Ik ben dan ook vroeg naar bed gegaan.
Vrijdag 13 oktober 1944
Geen alarm.
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Zaterdag 14 oktober 1944
Van half 9 tot 9 uur stadsalarm. Enkele vliegtuigen passeerden
richting Duitsland. Men kon ze zien door de achtergelaten strepen. De
lucht was een beetje bewolkt. ’s Middags van kwart over 3 tot half 4 alarm,
vlieg-tuiggeronk in de verte en zware ontploffingen. Van kwart voor
4 tot kwart over 4 weer stadsalarm. Engelse vliegtuigen boven de stad,
maar hier gebeurde niets. In de verte hoorde men weer bommen
vallen. Van half 6 tot kwart voor 6 weer eens alarm. Engelse
vliegtuigen vlogen rond Hengelo, even een zwaar gedreun. Alles
schudde hier, waarschijnlijk zijn er in de omgeving van Borne bommen
gevallen. Daar bleef het bij voor vandaag. Wij hebben vanmorgen voor
het laatst op het spoor gewerkt en moeten maandag 16 oktober 1944
weer op de fabriek beginnen. Gelukkig van die rotzooi af, bàh!
Zondag 15 oktober 1944
’s Morgens van 5 voor 8 tot 5 voor half 10 stadsalarm. Vele vliegtuigen
passeerden Hengelo richting Duitsland. Later hoorden we dat zware
gedreun van de bommen. De hele nacht was het al rumoerig en de hele
zondag ook. Steeds meer Britse vliegtuigen.
Woensdag 18 oktober 1944
Van kwart over 9 tot kwart voor 10 fabrieks- en stadsalarm en van kwart
over 10 tot kwart voor 11 weer alarm. Beide keren waren de vliegtuigen
Hengelo al gepasseerd, toen wij alarm kregen. Van dat alarmsysteem
klopt hier niets, want was het bijvoorbeeld voor Hengelo geweest, was
de ramp niet te overzien geweest. Maar gelukkig, hier gebeurde niets.
Vrijdag 20 oktober 1944
Van 5 over half 12 tot 5 voor 12 fabrieks- en stadsalarm. De Engelse
vliegtuigen waren al boven, toen wij pas alarm kregen. ’s Middags van
5 voor half 4 tot 5 voor half 5 fabrieks- en stadsalarm. Engelsen hebben
wij niet gezien, maar een Duitse jager cirkelde alleen hier boven ons.
In de verte hoorde je wel dat er gebombardeerd werd.
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Zaterdag 21 oktober 1944
’s Morgens van half 8 tot kwart voor 8 stadsalarm. Een militaire
trein stond bij de Centrale. Vliegtuigen cirkelden hier boven en lieten
bommen vallen, bedoeld voor de trein, maar niet geraakt. Het alarm was
veel te laat. Toen die bom viel, kreeg men pas alarm. Van 10 voor half 12
tot 10 voor 12 fabrieks- en stadsalarm. In de verte vliegtuiggeronk, hier
hebben we geen vliegtuig gezien. Van half 2 tot 2 uur weer alarm. Enkele
Engelse vliegtuigen cirkelden hier boven. Van 5 voor half 4 tot 5 voor
4 passeerden Engelse vliegtuigen Hengelo, even daarna weer zwaar
gedreun in de verte. Het stadsalarm werd weer te laat gegeven. Van 20
voor 5 tot 5 over 5 voor de vijfde keer alarm. Weer waren er Engelse
vliegtuigen boven de stad, maar daar bleef het bij. Voor deze zaterdag
kon het wel, het was mooi geweest.
Zondag 22 oktober 1944
Van 5 over 1 tot 10 over 2 stadsalarm. De lucht was zwaar bewolkt
en we hebben dan ook geen vliegtuigen gezien. Wel was er aan één
stuk door zwaar geronk in de verte. Van 5 over 3 tot 5 over 4 weer
stadsalarm. Volgens ons keerden de Engelse vliegtuigen terug uit
Duitsland. Ontzettend zwaar geronk en geweldig veel vliegtuigen
passeerden Hengelo. Er gebeurde hier gelukkig niets, tot zo ver voor
vandaag. Tijdens dit alarm hebben wij Van den Berg helpen verhuizen.
Ze moesten hun boel eruit hebben vóór maandag. Tegenwoordig kun je
alles meemaken.
Maandag 23 oktober 1944
Van kwart over 7 tot 5 voor 9 ’s avonds stadsalarm. Engelse
vliegtuigen passeerden Hengelo. Het flikkerde best, er vielen in de
omtrek nog zware bommen, alles schudde. Men zei dat de bommen bij
Goor zijn gevallen.
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Dinsdag 24 oktober 1944
Twee Duitse militaire treinen stonden vanmorgen op de lijn van
Delden. De laatste trein was achterop de anderen, die daar blijkbaar niet
verder konden, gereden. Enkele wagons stonden recht omhoog.
In de Tweede Wereldoorlog werden volop grappen gemaakt over de
bezetter. En ieder moment van leedvermaak werd gekoesterd en later
gedeeld met een ieder die het horen wilde.
Moppen werden overal bedacht en doorverteld, maar ze werden ook
verspreid via de illegale pers. Radio Oranje zond vanaf 1941 het
programma De Watergeus uit waarin anti-Duitse liedjes en sketches
werden gebracht. Met name deze grap werd regelmatig gememoreerd: in een
voorstelling kwam Buziau (hij was een van de bekendste Nederlandse
clowneske komiek en revue-artiest) met een portret het podium op lopen,
waarna hij zei: “Ik kreeg een portret van oom Herman, maar nou weet
ik niet wat ik er mee moet doen. Ophangen of tegen de muur zetten?”
We krijgen een goed beeld en zien dat deze populaire mop overeenkomt met historische inzichten over Nederlanders tijdens de tweede
wereldoorlog: ze namen innerlijk stelling tegen de Duitsers,
maar aan de buitenkant zag je dat niet. Deze grappen zijn een
afspiegeling van de publieke opinie. Humor is een manier om onder
een dictatuur meningen toch te uiten en kritiek te leveren. Het gaat
dan ook om politieke humor. Maia Bijl schrijft in het e-zine van het
Meertens Instituut dat ze betwist dat we zulke grappen moeten zien
als verzet, al stelt ze dat Nederlanders dit toen vast wel zo hebben
ervaren. Ze noemt het “kleine samenzweringen tegen de collectieve
vijand”. Het gaf de bezette een klein beetje een gevoel van zelfstandigheid en saamhorigheid. De moppen laten zien wat er in samenleving
speelde, maar dat betekent niet dat ze ook veranderingen tot gevolg hadden.
Via humor werden opgekropte gevoelens geuit, waardoor mensen hun
onvrede niet gewelddadig zouden uiten. Uiteindelijk waren de grappen
volgens Bijl relatief onschuldig: het was een vorm van vermaak waarmee
mensen elkaar een hart onder de riem staken.
Bron: dieponderzoek.nl
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Een paar paarden waren doodgedrukt en al het andere was van de plaats
geschoven. Mooier kan het niet, zo gaat het goed.
Van kwart voor 10 tot kwart over 10 stadsalarm. De lucht was wazig,
zware Engelse vliegtuigen passeerden Hengelo richting Duitsland. Wij
hebben geen vliegtuig kunnen zien. Van half 2 tot 10 voor 3 fabrieks- en
stadsalarm. Om 5 over 3 tot kwart voor 5 weer alarm. Zo hebben wij de
hele middag in de bunker bij de fabriek gezeten. Steeds waren er Engelse
jagers in de lucht. Er werd zo nu en dan flink geschoten en in de verte
vielen regelmatig bommen, het dreunde hier best.
’s Avonds van half 8 tot 10 voor half 9 stadsalarm, sterke formaties Britse
bommenwerpers passeerden Hengelo richting Duitsland.
Woensdag 25 oktober 1944
Van ’s middags half 1 tot 5 over 2 fabrieks- en stadsalarm. Sterke formaties
bommenwerpers en jagers passeerden Hengelo richting Duitsland. Van
kwart over 3 tot kwart voor 4 weer alarm. Er waren weer Engelsen in de
lucht, hier gebeurde niets.
Donderdag 26 oktober 1944
Van 10 over 1 tot 10 over 4 fabrieks- en stadsalarm. Geweldige formaties
Engelse bommenwerpers vlogen aan één tour door naar Duitsland.
Alweer een middag in de bunker doorgebracht.
Vrijdag 27 oktober 1944
Van 8 uur tot kwart over 8 stadsalarm. Enkele Britse vliegtuigen
cirkelden boven Hengelo.
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Zaterdag 28 oktober 1944
Van 8 uur tot kwart over 8 stadsalarm. Twee Engelse jagers waren hier
al boven, toen wij alarm gekregen. Plotseling doken ze naar beneden en
hebben volgens zeggen een trein bij Borne in brand geschoten. Dat kan
goed worden zo vroeg al, en niet te vergeten is het mooi helder weer.
Wij waren nog maar net in de fabriek of daar ging het alarm weer, van
9 tot 10 uur. Engelse vliegtuigen boven de stad en daar bij Delden was
het niet van de lucht, daar werd ook best gebombardeerd en geschoten.
Hier gebeurde niets. Volgens zeggen zouden ze de sluis bij Wiene
kapot gegooid hebben. Van kwart over 10 tot 5 voor half 1 weer
eens alarm. Er vielen zware bommen in deze omgeving. Hier boven
Hengelo vlogen enkele jagers op zoek naar prooi. Van kwart voor
12 tot 5 voor 1 passeerden sterke formaties, begeleid door jagers,
Hengelo naar Duitsland. Wat een vliegtuigen, je kon ze mooi zien, één
en al strepen. Dat Duitsland krijgt de laatste tijd geweldig veel bezoek.
Alles rammelt en rinkelt door dat zware geronk van de motoren. Van
5 voor 2 tot half 4 passeerden formaties Britse bommenwerpers Hengelo
richting Duitsland. Even later kwamen er grote groepen terug, geweldig,
zo veel vliegtuigen. Van kwart over 4 tot half 5 weer luchtalarm. Engelse
vliegtuigen over de stad naar Duitsland. Van half 6 tot 10 over half 6
voor de zoveelste keer alarm. Engelse vliegtuigen keerden terug, er werd
hier nog wel even op geschoten. Voor vandaag is het welletjes. Och, och,
het was geweldig zoveel vliegtuigen ze hebben ingezet vandaag.
Zondag 29 oktober 1944
’s Morgens van kwart voor 9 tot 5 voor half 11 stadsalarm, niets gezien
of gehoord. Het weer is prachtig mooi, dat kan vandaag wel wat worden.
Een mooie afleiding.
Maandag 30 oktober 1944
Van half 12 tot 2 uur stadsalarm. Geweldig veel vliegtuigen zijn
Hengelo gepasseerd richting Duitsland. Je kon geen vliegtuig zien,
omdat het zwaar bewolkt was.
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Dinsdag 31 oktober 1944
Van ’s middags 3 uur tot 5 over half 4 fabrieks- en stadsalarm. Enkele
formaties bommenwerpers passeerden Hengelo. ’s Avonds van 5 voor
10 tot kwart over 10 stadsalarm. Een Engelse jager maakt hier de boel
onveilig.
Woensdag 1 november 1944
Van half 2 tot 3 uur fabrieks- en stadsalarm. Sterke formaties passeerden
Hengelo richting Duitsland. De lucht was dicht bewolkt, wij konden
geen vliegtuig zien. Later van 4 uur tot half 5 weer alarm. Engelse jagers
cirkelden boven de stad, men kon ze zien, 8 stuks. ’s Avonds van kwart
over 8 tot kwart voor 9 nog eens alarm. Enkele Duitse jagers waren in de
lucht, de hele avond al. Maar toen de Tommies er aan kwamen, waren
ze snel verdwenen. Er gebeurde niets. Van 10 voor 10 tot 10 over 10 nog
eens alarm. Een Engelse jager was aan het schieten en enkele lichtkogels
stonden aan de lucht bij Delden.
Donderdag 2 november 1944
Van 10 over 11 tot 10 over half 3 fabrieks- en stadsalarm. Geweldige
hoeveelheden formaties Britse bommenwerpers en jagers passeerden
Hengelo ten noorden, richting Duitsland. Wij konden ze prachtig zien,
het weer was uitstekend, maar een beetje fris. Drie en een half uur in de
bunker bij de fabriek gezeten en toen maar rap een beetje pap van de
gaarkeuken. Dit was goed en wel op of er kwam weer alarm van 3 uur tot
10 voor half 4 en even daarna weer alarm van 5 voor half 4 tot 10 over
half 4. Nu was het mooi geweest voor vandaag.
Vandaag was de werktijd veranderd van 8 uur naar 4 uur. Dit zou
voorlopig zo blijven, waarvoor? Ja?
’s Avonds van 7 uur tot 5 over half 8 stadsalarm. Engelse vliegtuigen
boven de stad, er gebeurde niets. Van 10 uur tot 5 voor half 11 nogmaals
stadsalarm. Er waren Duitse jagers in de lucht, er werd hevig geschoten
uit de vliegtuigen en het bomde aardig buitenaf. De Tommies zouden
wel op de Duitsers geschoten hebben (luchtgevecht).
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Razzia’s voor de Arbeidsinzet in Duitsland hadden al vanaf voorjaar
1943 plaats, maar vanaf het najaar van 1944 werd de druk door de
Duitsers flink opgevoerd. De grootste razzia is die van Rotterdam, op 10 en
11 november 1944. Daar werden ruim 50.000 mannen (op een
bevolking van ruim 600.000 inwoners!) in twee dagen heel systematisch
weggevoerd.
In de weken ervoor waren er al verschillende razzia’s geweest:
Hengelo (22 september en 3 november).
Doetinchem (27 september), Apeldoorn (29 september), Kampen en
Utrecht (7 oktober), de zogenoemde ‘kerkrazzia’s’ in Noord- en
Midden-Limburg (8 oktober, ca. 3000 mannen), Hilversum (17 oktober),
Enschede (24 oktober, ca. 5000 man) en Leeuwarden (27 oktober),
Na Rotterdam waren er nog razzia’s in Hoek van Holland
(18 november), Den Haag (21 november 1944, 15.000 mannen) en
Apeldoorn (2 december). In Haarlem en omgeving sloegen de Duitsers
toe met Sinterklaas. Ze sloten Haarlem en omgeving af in de nacht van
5 op 6 december 1944 en pakten bij deze ‘Sinterklaasrazzia’ 1300
mannen op. Historicus Ben Sijes, die het standaardwerk over de
Arbeidsinzet heeft geschreven, komt tot de conclusie dat er na deze
stedenrazzia’s in het nog door de Duitsers bezette gebied in totaal
ongeveer 120.000 mannen zijn opgepakt en afgevoerd.
Bron: NPS de Oorlog
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Vrijdag 3 november 1944
Vanaf ’s morgens 8 uur was Hengelo afgezet door Duitse soldaten. Er is
weer een klopjacht gehouden, ze moesten weer slachtvee hebben. Een
paar duizend hebben ze er bij elkaar gejaagd, maar ze hebben degenen
met een Ausweis weer losgelaten. Circa 500 à 600 hebben ze er meegepikt. Wij zijn rustig naar de fabriek gegaan en waren daar nog veilig,
zolang het tenminste duurde. Alweer een beroerde dag, voor velen één
om nooit te vergeten.
Zaterdag 4 november 1944
Van half 12 tot 12 uur stadsalarm. De lucht was af en toe zwaar bewolkt,
formaties bommenwerpers passeerden Hengelo richting Duitsland,
begeleid door jagers die er rond om heen zwierden. Zo nu en dan kon
je ze zien. En van kwart over 12 tot 10 voor half 4 weer alarm. Sterke
formaties trokken weer naar Duitsland en hier in de omgeving cirkelden
Engelse jagers. Ze schoten er weer lustig op los en bommen vielen ook
in de omgeving. Het dreunde de hele middag.
’s Avonds van 5 over 7 tot 5 over half 9 alarm. Engelse vliegtuigen vlogen
naar Duitsland. Het Ruhrgebied was blijkbaar het doel. Het flikkerde
geweldig, het werd er hier licht van en daar weer het zware gedreun, dat
de deuren ervan rammelden. Zo zaterdags dan willen ze er blijkbaar iets
aan doen, het is niet mooi meer.
Alles en nog eens alles gaat naar de bliksem en het economische
leven hier is totaal uit elkaar geslagen. Zo langzaamaan zien wij hier de
verschrikkingen van de brute oorlog. Hoe lang nog?
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Zondag 5 november 1944
Van 10 uur tot 10 voor half 1 stadsalarm. David en ik waren al vroeg
naar de boer gegaan om melk te halen, omdat de melkventers er
zaterdag niet waren geweest. Dan moet je de melk maar halen bij de
melkinrichting. Maar zo’n beetje bij Hazemeijer gekomen ging het
luchtalarm. Eerst vielen er zware bommen in de naaste omgeving,
waar wist ik nog niet. Even kon men bij Borne ongeveer een paar
vliegtuigen zien, ze vlogen laag, de lucht was bewolkt. Om 5 over half 11
tot kwart voor 11 weer alarm. Even vóór het alarm hoorde je een zwaar
gedreun, hier zag en hoorde je niets. ’s Middags van 10 voor half 2 tot
half 2 stadsalarm. Sterke westelijke wind, de lucht werd helder, geen
vliegtuigen gezien.
Maandag 6 november 1944
Van 10 tot 1 uur fabrieks- en stadsalarm. Hier in de omgeving
vielen verscheidene bommen. Van half 2 tot 3 uur weer alarm. Engelse
vlieg-tuigen draaiden hier steeds rond, er vielen zware bommen en weer
richting spoorbrug Wiene. Uit de vliegtuigen werd nog best geschoten,
het ratelde en dreunde van jewelste. Om kwart voor 5 tot 5 voor 5 nog
eens alarm, maar wij hebben niets gezien. Wel dreunde het in de verte.
Vanmorgen om 5 uur is ook nog alarm gegeven. Een Engelse jager was
weer aan het donderen en heeft weer fiks geschoten. ’s Avonds van
5 voor half 8 tot kwart over 8 nogmaals stadsalarm. Vele Engelse
vliegtuigen passeerden Hengelo om in de richting van Duitsland te
verdwijnen. Het flikkerde en dreunde weer best, er viel ook nog een
bom dicht bij De Nijverheid, want de deuren bij ons in huis knapten los.

De Nijverheid is een buurt in het westen van Hengelo. Deze buurt maakt
deel uit van de wijk Wilderinkshoek en ligt ten zuiden van de spoorlijn
Hengelo-Zutphen. De buurt is vernoemd naar de nijvere arbeiders die in
de Hengelose industrie werkten.
Bron: Wikipedia
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Dinsdag 7 november 1944
Van 10 voor 9 tot half 10 fabrieks- en stadsalarm. Engelse
vliegtuigen cirkelden boven de stad om dan weer de brug bij Wiene te
bombarderen. Maar nog hebben ze niets geraakt, want de trein rijdt nog
rustig door.
Woensdag 8 november 1944
Van kwart over 10 tot 12 uur fabrieks- en stadsalarm. Formaties Engelse
vliegtuigen passeerden Hengelo richting Duitsland. In deze tijd draaien
er steeds enkele boven Delden en dan weer boven Hengelo om dan een
duik te nemen bij Wiene. Dan hoorde je het donderen van de bommen.
Of ze het nou geraakt hebben, weet ik niet. Hier gaven de signaalgevers
ook nog een keer veilig, terwijl de vliegtuigen boven ons waren, maar
wij zijn maar rustig in de bunker gebleven, want direct daarop gaven ze
weer alarm.
’s Middags van 1 tot 2 uur kregen we nog eens alarm. Wij hadden net
het eten op en stonden bij het laboratorium om de fabriek in te gaan, of
we moesten naar de bunker terug. Terugkerende vliegtuigen passeerden
Hengelo, hele groepen bij elkaar, met een aantal jagers als begeleiding.
Bij Wiene werden nog even een paar bommen losgelaten. De laatste
tijd blijken de Engelsen het aardig op de Achterhoek gemunt te hebben,
geen dag gaat voorbij of ze zijn weer aan het denderen.
Donderdag 9 november 1944
Van 5 voor half 11 tot 5 voor 11 stadsalarm. Deze dag had ik vrij, daar
wij er een jonge zoon bij gekregen hebben, woensdag 8 november 1944,
precies om half 9 en genaamd Cornelis.
Enkele formaties vlogen over Hengelo naar Duitsland.
Vrijdag 10 november 1944
Van 5 voor half 11 tot kwart voor 11 stadsalarm. Enkele Engelse
vliegtuigen passeerden Hengelo richting Duitsland.
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Zaterdag 11 november 1944
Van 5 voor half 12 tot 10 over half 12 stadsalarm. Enkele formaties
Britse vliegtuigen passeerden Hengelo richting Duitsland. Van 12 uur
tot 10 voor half 1 weer alarm, nogmaals passeerden hier weer Engelse
vliegtuigen richting Duitsland. Een zwaar bewolkte lucht, men kon
geen vliegtuig zien, maar ze waren ontzettend laag, want het ronkte dat
de ruiten rinkelden. Om 5 over half 2 tot 10 voor 2 alarm. Engelse
vliegtuigen boven de stad. Van 5 over 2 tot kwart over 2, niets
gehoord of gezien. Van 10 over 3 tot half 4 luchtalarm, een grote groep
Britse vliegtuigen passeerde Hengelo naar Duitsland. ’s Avonds van kwart
over 7 tot 10 voor 8 stadsalarm. Engelse vliegtuigen gingen weer over
Hengelo naar Duitsland, hier gebeurde niets.
Woensdag 15 november 1944
Van half 4 tot 10 voor 4 stadsalarm. Een formatie Engelse vliegtuigen
vloog over de stad. Een paar dagen hebben wij het rustig gehad, maar
het weer was bar slecht: mist, regen en kou.
Donderdag 16 november 1944
Van 5 voor half 2 tot 10 over half 2 alarm. Enkele Engelse vliegtuigen
passeerden Hengelo, zien konden wij niets. Het weer was nog guurder
dan voorheen. Met ingang van deze week (13-11-1944) is het uitbetalen
van 40 uur x uurinkomen afgelopen. In plaats daarvan 42 werkuren x
uurinkomen, plus 15%. Dat betekende voor de meeste arbeiders een
verlaging van 20%. Ik zelf heb er ƒ 6,00 schade van in de week. Er is
lang en breed over gepraat, maar het kon niet anders. Wij moeten
naar de steun – het ronddeelfonds – dat is de enige weg. Dat heeft ons,
wikkelaars, ƒ 3,50 opgeleverd, maar de meesten waren er nog niet heen
geweest, alleen bij ons in de werkplaatsen.
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Mijn opa werkte als wikkelaar in de Wikkalarij.
Wikkelen van een elektromotor is ook vandaag de dag nog voor een
groot deel ‘ouderwets’ handwerk. Een spoel maakt het mogelijk om
elektriciteit om te zetten in beweging (een elektromotor) of beweging
om te zetten in elektriciteit (een dynamo). Zo’n motor of dynamo
bestaat uit een draaiend onderdeel, magneten en een wikkeling uit
koperdraad. In die wikkelingen is de wikkelaar gespecialiseerd: hij of
zij houdt zich bezig met het aanbrengen of vervangen (‘herwikkelen’)
van spoelen. De wikkelaar bepaalt de juiste dikte van de spoeldraad en
gaat na hoeveel wikkelingen er nodig zijn.
De wederopbouw na de Tweede Wereldoorlogzorgde voor veel orders
bij de Heemaf. Er was een enorme behoefte aan (kleine)
motoren en generatoren. Om die kleine motoren te maken
waren wikkelaars nodig en vooral meisjes werden gevraagd. In
Hengelo was er een te kort aan wikkelaarsters, zowel voor als net na de
Tweede Wereldoorlog. Rond 1925 haalde men nog grote gezinnen uit
Drenthe naar Hengelo om te werken in de wikkelarij, maar dat zorgde
voor oneerlijke concurrentie. Hengelose medewerkers werden
ontslagen omdat die uit de Drentse veenstreken goedkoper waren.
De oplossing was om in Drenthe een fabriekspand te kopen en daar
werd in 1946 de vestiging Heemaf Zwartemeer geopend. Hier werden
kleine motoren gefabriceerd door hoofdzakelijk vrouwen en meisjes.
Bron: Holec Historisch genootschap

Zondag 19 november 1944
’s Morgens van 10 voor 8 tot 5 over half 9 stadsalarm. Engelse
vliegtuigen cirkelden boven de stad om dan omlaag te duiken bij
Wiene. Ze waren weer aan het schieten en bommen aan het gooien, ook
aan de kant van Enschede. Het weer is opgeknapt, dus we konden
vandaag nog wel eens alarm krijgen. Engelse vliegtuigen boven
Hengelo, weer doken ze omlaag. Er werd hevig geschoten uit de
machines, nu was het bij het vliegveld. Van 10 voor half 12 tot half 12
nogmaals luchtalarm, hier in de omgeving werden bommen gegooid.
Het dreunde hier geweldig.
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Maandag 20 november 1944
Van 10 over 11 tot 10 over half 1 fabrieks- en stadsalarm. Engelse
vliegtuigen passeerden Hengelo richting Duitsland. Van
’s middags kwart over 3 tot kwart voor 4 nog eens luchtalarm.
Engelse vliegtuigen passeerden Hengelo en het dreunde weer best in
de omgeving. Hier ging alles goed.
Dinsdag 21 november 1944
Van 5 voor half 11 tot kwart voor 2 alarm. Geweldige formaties Engelse
vliegtuigen passeerden Hengelo ten noorden, richting Duitsland. Hier
boven ons cirkelden steeds maar Engelse jagers. Het weer was een beetje
opgeknapt en dan kun je er van op aan, dan komen ze, de Tommies.
’s Avonds van 10 voor 9 tot kwart voor 10 stadsalarm. Engelse
vliegtuigen vlogen over Hengelo naar Duitsland. Het was net of daar
alles in brand stond, zo licht was het richting Haaksbergen. Het
flikkerde en dreunde van jewelste. Nog steeds gaat het zo door, alles gaat
kapot en verandering komt er nog niet.
Donderdag 23 november 1944
Van 5 over half 3 tot 10 over half 4 fabrieks- en stadsalarm. De lucht
was zwaar bewolkt, regen en nog een regen, maar toch vlogen er nog
verscheidene formaties over Hengelo naar Duitsland. Hier gebeurde
niet.
Zaterdag 25 november 1944
Wij hebben een bewijs gekregen, dat wij 25 kg cokes konden afhalen van
de kolenboer. Het bewijs was afgestempeld met een Wehrmachtstempel.
Cokes is steenkool die met een speciale warmtebehandeling van
verontreinigingen is ontdaan om het een meer zuivere brandstof
te maken.
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Zondag 26 november 1944
’s Morgens van 11 uur tot half 12 stadsalarm. Engelse vliegtuigen
boven de stad. Het weer was prachtig mooi. Van 10 voor 12 tot 10
voor 2 cirkelden weer Engelse jagers boven de stad en grote formaties
bommenwerpers keerden terug uit Duitsland. Er werd nog hevig
geschoten, daar de Engelsen heel laag vlogen.
Maandag 27 november 1944
Van 5 over 12 tot 5 over half 1 fabrieks- en stadsalarm. Engelse
vliegtuigen passeerden Hengelo richting Duitsland. Van 10 voor 6 tot 5
over half 7 stadsalarm. Wij, Jansen, Weber en ik waren onderweg naar
huis, want wij gingen bomen halen uit het bos voor de aankomende
winter, anders zitten we bij de koude kachel. Nou, heel wat bomen
sneuvelden, en dan maar zweten om ze naar huis te krijgen.
Verscheidene Engelse vliegtuigen vlogen over Hengelo naar onze
buurman in oostelijke richting. Het gaat nog steeds maar door, van
ophouden is blijkbaar geen sprake. Om 5 over 9 ging weer het alarm tot
10 over half 10. Even voor het alarm vloog er een vliegtuig heel laag en
cirkelde steeds boven de stad. Daar begon plotseling het afweer te vuren,
nou, en niet zuinig ook en het vliegtuig net zo. Nou, dan schrik je wel
even. Je kunt tegenwoordig niet rustig meer aan tafel zitten. Maar daar
bleef het bij voor vandaag.
Dinsdag 28 november 1944
’s Morgens van half 9 tot half 10 fabrieks- en stadsalarm. Wij kregen
alarm toen de Engelsen al bommen afwierpen. Het afweer schoot
als de bliksem, maar wij zaten nog in de fabriek en hebben dekking
gezocht onder de banken. Dat was al bijtijds, want wij hadden de overalls
nog niet aan. Toen naar de bunker, er was toevallig geen vliegtuig te
bekennen. Wij hoorden dat de centrale was geraakt. Nou, daar stonden
wij van te kijken, geen één had gedacht dat het zo dichtbij was. Er waren
vier doden en gewonden en Hengelo en omstreken zat zonder stroom.
’s Middags kregen wij vrij en woensdag de hele dag. Donderdag moesten
wij weer beginnen, dan was er volgens berekening weer spanning.
57

Woensdag 29 november 1944
’s Morgens al vroeg zijn wij, Jansen, Weber en ik, bomen gaan halen. Om
goed 9 uur vlogen er al Tommies. Eerst vlogen ze om Hengelo om dan
bij Delden naar beneden te duiken. Bommen, en de hele boel werd weer
eens onder vuur genomen. Daar er geen stroom was, ging het alarmsignaal niet meer. Tegen 12 uur gingen er grote formaties over naar
Duitsland. Om kwart over 2 ging het veilig, dus was er weer stroom. In
deze tijd is er een tank benzine naar beneden gevallen op een huis aan
de Twekkelerweg, met als noodlottig gevolg een kind dood en enkele
gewonden. Het huis brandde af. Daar er blijkbaar nog benzine in de
tank heeft gezeten heeft dit vlam gevat, daar er een kachel of fornuis
heeft gebrand. Om half 3 weer alarm tot 10 voor 3, enkele vliegtuigen
boven de stad. Van 5 over 3 tot 10 voor half 5 cirkelden weer Engelse
vliegtuigen boven de stad om dan de brug bij Wiene te bombarderen.
Het donderde en knalde best, maar de spoorbrug is nog heel. Deze
anderhalve dag vrij heb ik best wat hout bij elkaar gesjouwd. Trouwens,
heel Hengelo heeft een aanval gedaan op de bossen.

Bron: Mijn stad mijn dorp. Optakelen van de brug bij Wiene jaren ‘30
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Donderdag 30 november 1944
Van 10 voor 12 tot 5 over half 1 fabrieks- en stadsalarm. Engelse
vliegtuigen passeerden Hengelo richting Duitsland.
Zaterdag 2 december 1944
Van kwart voor 12 tot 12 uur stadsalarm. Ondanks de regen en wind
toch vliegtuigen en van kwart voor 2 tot kwart over 2 nogmaals alarm.
Wij konden wel enkele vliegtuigen horen. Dit brak de dag nog even,
want wij moesten zaterdags, gewoon net als andere dagen, tot 4 uur
werken.
Zondag 3 december 1944
’s Nachts om 1 uur twee zware dreunen in de buurt. Wij werden er
wakker van. Er waren ook wel vliegtuigen in de lucht. Geen alarm! Van
5 uur tot half 6 alarm. Een Engelse jager vloog laag en hard over de stad.
Ik was al voor die tijd wakker, want het was de hele nacht al rumoerig
in de lucht en er werd geweldig op geschoten, het ging er even heet aan
toe. Van 10 voor 9 tot 9 uur luchtalarm, in de verte vliegtuigen. Van
half 10 tot 10 uur weer alarm. Engelse vliegtuigen boven de stad, steeds
dezelfden, een stuk of 8. In de buurt werd gebombardeerd en er werd
geschoten bij Wiene en richting Boekelo. Hier gebeurde niets.
Van kwart voor 11 tot 11 uur nog eens alarm. Voor het vliegen was het
mooi helder weer en er vielen weer bommen. Alles dreunde hier en er
werd ook weer donders geschoten richting de spoorbrug bij Wiene.
Van kwart over 11 tot half 12 nogmaals alarm, weer cirkelden ze hier
boven om dan naar beneden te duiken. Men hoorde het schieten en dan
donderde het even best. Op treinen hebben ze wel een oogje en Wiene
is steeds het doelwit.

59

Maandag 4 december 1944
Van 10 uur tot 10 over 10 stadsalarm. Ik had de fiets in de fabriek en
dan rap naar huis, maar half weg gekomen, veilig pech! Goed en wel
weer in de fabriek, weer alarm. Nou weer gauw op de fiets. De beruchte
8 vliegtuigen (Engelsen) draaiden laag over Hengelo. Nauwelijks op de
Deldenerstraat óf schieten van het afweer op de vliegtuigen.
Nog even heb ik op de buik gelegen tegen een huis, en toen maar
weer veilig, weer pech! Toch heb ik thuis nog een kopje surrogaat
meegepikt. Zo ging het nog 2 keer tot 12 uur, maar toen ben ik naar
onze schuilplaats, de bunker, gegaan. In deze tijd werden nog wel
bommen elders in de buurt gegooid, maar hier ging alles goed. ’s Avonds
van 5 voor half 8 tot 5 voor 8 stadsalarm. Formaties Engelse bommenwerpers passeerden Hengelo richting Duitsland.
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In de Tweede Wereldoorlog raken voorraden koffie, thee en suiker
snel uitgeput. Nieuwe bevoorrading is er bijna niet. Daarom zijn deze
producten al snel alleen nog maar verkrijgbaar met voedselbonnen
van de overheid. Suiker is het eerste product dat in oktober 1939 in
Nederland ‘op de bon’ gaat. Vanaf juni 1940 geldt dit ook voor koffie.
Als aanvulling op de schaarse echte koffie komt er in 1941
koffiesurrogaat op de markt. Dit product bestaat voor de helft uit
gerst, waaraan een mix van erwten, veldbonen, cichorei, eikels en
tulpenbollen is toegevoegd.
Geen zuivere koffie
Verschillende koffiefabrikanten brengen hun eigen merk surrogaat uit.
Van Nelle brengt Pitto op de markt en Douwe Egberts verkoopt het
surrogaat onder de naam Fama.
Het drinken van koffiesurrogaat was overigens niet nieuw. Al in de
19e eeuw werd in tijden van schaarste echte koffie gemengd met koffiesurrogaat van bijvoorbeeld cichorei. Die koffie was niet zuiver en daar
komt de uitdrukking ‘dat is geen zuivere koffie’ vandaan.
Surrogaten
Koffie was niet het enige product dat in de Tweede Wereldoorlog werd
vervangen door een surrogaat. Zo werd slechte kwaliteit tabak vaak
in eigen tuin gekweekt. Zeep bestond uit klei met zand en schoenen en
doodskisten werden van karton gemaakt. Na de oorlog ging men terug
naar producten van betere kwaliteit.
Koffiesurrogaat bleef nog een tijd in zwang, ook na de oorlog. Pas in
1952 was koffie het laatste product dat weer vrij verkrijgbaar was.
Bron:oorlogsbronnen.nl
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Dinsdag 5 december 1944
Van half 10 tot 10 uur fabrieks- en stadsalarm. De “vrolijke 8”, zo
noemden ze de Engelse vliegtuigen die steeds hier boven en in de buurt
opereerden. Vooral de spoorbrug bij Wiene, nu ook weer, bommen
en schieten, geweldig.
Er werd veilig gegeven, maar direct daarop weer onveilig. Het kon ook
niet, want er kwamen nu enkele grote formaties over, die vlogen richting
Duitsland. Dit was van 10 uur tot half 11, toen was het veilig. Maar wij
zaten in de bunker en zeiden tot elkaar: wij gaan de fabriek nog niet. Om
5 over half 11 kregen wij weer alarm tot 10 over half 11. Dezelfde acht
waren hier weer aan het draaien. Bij Boekelo werd ook hevig geschoten
en er vielen bommen, hetzelfde bij Wiene. Van 10 over 3 tot 20 over 3
nogmaals alarm.
Toen ben ik naar huis gefietst en niet weer terug gegaan. Van
vliegtuigen heb ik niets gezien. Vandaag kregen we voor Sinterklaas
een theedoek van de Heemaf. Van 5 over half 2 tot half 3 weer jagers,
er werd weer hevig geschoten in de buurt. Van kwart over 3 tot 10 voor
4 nogmaals alarm. Weer cirkelden de jagers boven de stad om dan weer
naar beneden te duiken, dan werd er hevig geschoten. Nu was het achter
de fabriek van De Witt Meetwerktuigen, en wat een lawaai die dingen
maken als ze naar beneden komen. Ze zijn compleet aan het loeien.
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Het was dinsdag 5 december 1944, Pakjesavond. 1944 was het
eerste jaar sinds 1934 dat we het in Nederland moesten doen zonder
Sinterklaasintocht. Tijdens de Duitse bezetting in de Tweede
Wereldoorlog werd de intocht georganiseerd door nationaalsocialistische
organisaties als de Winterhulp en de Jeugdstorm van de NSB,
waardoor er nog maar weinig kinderen op af kwamen. In 1944 vond er
tijdens de Hongerwinter zelfs helemaal geen Sinterklaasintocht plaats.
Na de bevrijding pakte het organisatiecomité de draad echter meteen
weer op en in november 1945 werd de eerste naoorlogse Sinterklaasintocht gehouden. Omdat het organisatiecomité zo vlak na de
oorlog een beperkt budget had riep het de hulp in van de Canadese
soldaten die waren gelegerd in de Oranje Nassaukazerne. Deze
Canadezen waren blij om te kunnen helpen en stelden twintig jeeps en
een grote hoeveelheid snoep beschikbaar.
De Nederlandse Sinterklaas Eduard Verkade werd vergezeld door een
aantal Canadese Zwarte Pieten en twintig geüniformeerde chauffeurs.
Hoewel het ook in de jaren ’40 al traditie was dat Sinterklaas op zijn
paard door de straten reed verscheen de Sint in 1945 in een militaire
colonne in Amsterdam. De eerste naoorlogse intocht trok duizenden
kinderen, die de traditie in de oorlog hadden moeten missen en graag
de extra snoepbonnen van de Sint in ontvangst namen.
Bron: isgeschiedenis.nl

Bron: Hart Amsterdam museum. Canadese jeeps met 16 zwarte pieten. Intocht 1945.
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Zondag 9 december 1944
Van 10 voor half 1 tot kwart voor 1 stadsalarm. De bekend acht
zweefden weer boven de stad, er werden geen bommen gegooid. Van
5 voor half 2 tot kwart voor 2 weer alarm. De Engelsen waren er weer en
er werd weer geschoten en het dreunde weer best bij Wiene. Volgens mij
kan die brug nou wel kapot zijn, want er gaat geen vervoer meer over de
lijn. Van half 3 tot kwart voor 3 weer alarm. De Engelse acht waren weer
aan het donderen bij Wiene.
Van kwart over 3 tot 10 over 4 nogmaals alarm, weer vlogen ze even
boven de stad om dan weer bij Wiene aan het donderen te gaan,
zodat hier alles rammelde. Van 5 voor 4 tot 10 over 4 nog eens alarm.
Weer hetzelfde liedje, ze waren weer aan het poten met de bommen.
En van kwart over 4 tot half 5 voor de laatste keer vandaag stadsalarm.
Nu hoorden wij geen geschiet of gedonder, wel vlogen ze nog even over
de stad, maar daar bleef het bij.
Maandag 11 december 1944
Van 5 over half 11 tot kwart voor 11 fabrieks- en stadsalarm.
Enkele vliegtuigen passeerden Hengelo, het jagersalarm is weer
opgeschoven. Wij konden de fabriek weer verlaten: van 5 voor 11 tot
half 12 fabrieks- en stadsalarm. De bekende acht boven de stad, er werd
weer best geschoten en bommen vielen in de buurt van Wiene.
Van 5 voor half 3 tot 10 over half 3 alarm, nog waren er Engelsen boven
de stad. ’s Avonds van 5 over half 7 tot kwart voor 7 stadsalarm. Engelse
vliegtuigen passeerden Hengelo richting Duitsland. Van 10 over half
9 tot 5 voor 9 nogmaals alarm, bommenwerpers gingen over de stad
richting Duitsland.
Donderdag 14 december 1944
Van 5 voor half 3 tot 10 over half 3 fabrieks- en stadsalarm. Van 3 uur tot
10 over half 3 weer alarm. Engelse vliegtuigen cirkelden boven de stad,
er werd nog geschoten en bommen vielen hier ergens in de buurt. En
van 10 voor half 5 tot half 5 nogmaals alarm. Niets gezien of gehoord.
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Vrijdag 15 december 1944
Van kwart voor 9 tot 9 uur stadsalarm. Engelse vliegtuigen boven
de stad, enkele hebben ze laten vallen richting Wiene. Nog is de brug
niet kapot, hoe lang nog? Van 5 voor 10 tot 10 voor 1 fabrieks- en
stads-alarm. De bekende Engelse 8 vliegtuigen waren aan het cirkelen
boven de stad, om dan naar beneden te tuimelen. Dan zetten ze de boordwapens los, een lawaai van jewelste en dan een paar bommen,
mee-stal bij Wiene, op het vliegveld en op de treinen. Nog een paar flinke
formaties bommenwerpers passeerden Hengelo richting Duitsland.
Van 10 over half 3 tot 10 voor 4 nog eens alarm. De Engelse 8 waren
er weer. Af en toe vlogen ze heel laag over de stad en dan werd er
vanaf het afweer fiks op geschoten. Hier in de buurt werden er weer
bommen gegooid en met de boordwapens werd geschoten. Achter de
“Nijverheid” zijn nog bommen gevallen, achter aan de Breemarsweg en
langs de spoorlijn. Hier ging alles goed.
Zondag 17 december 1944
Van 12 over 10 tot 10 over half 11 stadsalarm. De lucht was bewolkt en
het regende. Engelse vliegtuigen boven de stad, waar door het afweer
op geschoten werd. Van 10 over 1 tot 10 over half 2 weer stadsalarm. Er
waren Tommies boven de stad en er vielen nog bommen in de buurt, dat
het hier schudde van jewelste.
Maandag 18 december 1944
Ondanks de mist hebben de Engelsen toch wel gevlogen. Van 5 over
12 tot kwart over 12 fabrieks- en stadsalarm. Engelse vliegtuigen
passeerden Hengelo. Verder hebben wij de hele week geen alarm
meer gehad, ze zullen wel elders volop werk hebben, want volgens
berichten hebben de Duitsers de Engelsen weer achteruit geslagen.
De oorlog wordt lelijk gerekt en wij verrekken hier. Allerlei vuile maatregelen komen er nou zo. Wij zijn in Hengelo verstoken van licht, dit
ging in op 7 december 1944. Enkelen zijn nog gelukkig, want die hebben
het nog, maar zo geleidelijk aan is het er overal af en dat nog wel voor de
feestdagen. Mooier kon het niet, duistere dagen met Kerstmis.
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Zaterdag 23 december 1944, de dag voor Kerstmis
Kregen wij de helft van onze boter en brood is ook verminderd, steeds
wordt de riem strakker aangetrokken tot wij van de honger tegen de palen
vliegen. Oorlog! en Ellende!
Maandag 25 december 1944, Eerste Kerstdag
’s Morgens van kwart over 9 tot 5 voor half 10 werd er alarm gegeven.
Een paar Engelse jagers waren in de lucht.
Maandag 26 december 1944, Tweede Kerstdag
Van 5 voor half 4 tot 5 voor 4 stadsalarm. Engelse vliegtuigen boven
Hengelo.
Woensdag 27 december 1944
Van half 2 tot kwart voor 2 stadsalarm. Het weer was prachtig, maar koud,
het had knapjes gevroren. Engelse jagers boven de stad.
Donderdag 28 december 1944
Van 5 voor half 4 tot 10 over half 4 stadsalarm. Engelse jagers cirkelden
boven de stad.
Vrijdag 29 december 1944
Van 5 voor half 10 tot 10 voor half 11 stadsalarm. De bekend acht
Engelse jagers waren weer in actie en er werd weer best geschoten en dan
doken ze naar beneden. Er vielen bommen in de buurt. Van 10 voor 11 tot
half 12 weer alarm. De Engelsen waren er weer en cirkelden weer boven
Hengelo. Van 10 voor half 2 tot half 3 nog eens alarm, de bekende acht
jagers waren boven de stad. Van kwart voor 4 tot kwart over 4 nogmaals
alarm, nu waren het er meer dan 8, maar die trokken op naar Duitsland.
Hier werd nog geschoten en een enkele bom viel hier in de buurt. Van
10 voor 7 tot half 8 voor de zoveelste maal alarm. Engelse vliegtuigen
passeerden Hengelo richting Duitsland. Het dreunde behoorlijk, voor
vandaag kan het wel, dunkt mij. Ja, wanneer het weer helder is, dan kun je
er donder op zeggen of ze zijn er de hele dag aan het donderen.
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Zaterdag 30 december 1944
Van 5 voor 12 tot 5 voor half 1 alarm, Engelse vliegtuigen passeerden
Hengelo richting Duitsland. Toch vliegen ondanks sneeuw!
Zondag 31 december 1944
Van 11 uur tot 10 over 11 stadsalarm. De lucht was een beetje bewolkt
en zo nu en dan viel er een beetje sneeuw. De bekende Engelse jagers
waren boven de stad. In de buurt werd nog geschoten uit de machines.
Van 5 voor half 3 tot 20 voor 3 stadsalarm. De acht Engelse jagers boven
de stad, de hele morgen al. Van 10 over half 4 tot 5 voor 4 weer alarm,
er cirkelden weer Engelse vliegtuigen boven de stad. Dit was het laatste
alarm van het jaar 1944.
Oudejaarsavond hebben wij tezamen met de familie Wever gevierd tot
in 1945. Wij hebben nog warm eten gehad met een flink konijn en zo
dus het oude jaar met een flinke, lekkere buik verlaten met de gedachte:
wat zal het jaar 1945 brengen. Eerst nog honger, kou en ellende en
dan……… VREDE?
Het was te hopen, dat het zo mag zijn. Tot op het ogenblik, ondanks dat
het steeds slechter wordt, gaat het nog hier, maar in de grote plaatsen is
het niet meer uit te houden. Ze sterven van de honger. Dit moet anders
worden, want anders is de ramp niet te overzien.
Maar ondanks alles moed houden, tanden op elkaar, voorwaarts!
Jan Nijland
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Op 3 april 1945 -93 dagen na mijn opa zijn laatste dagverslag- werd
Hengelo bevrijd door Britse troepen bevrijden na flinke weertand van
de Duitse bezetters onze stad. Eindelijk vrede!
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Hengelo vaak gebombardeerd.
Ruim veertig keer. Van de afwisseling tussen woningen en winkels en de
kleine straatjes was na de oorlog bijna niets meer over. In totaal werden
zo’n 3000 woningen en winkels beschadigd door de bommen. Na de
oorlog werd meteen begonnen de stad weer op te bouwen. Er kwamen
brede straten met winkels en kantoorpanden. Het werd een typische
stad van wederopbouw, met sociale woningbouw, tuindorpen en stadsvilla’s. Het station werd verplaatst en er kwam een groot marktplein. In
1963 kwam er een stadhuis en werd het oude gemeentehuis gesloopt.
Er werd achter het klooster bij de Thiemsbrug een tijdelijk oorlogsmonument geplaatst, bestaande uit een grafkelder en twee
gedenkplaten. In de grafkelder werd een urn geplaatst met as van een
onbekende overledene uit het concentratiekamp Neuengamme. In 1949
werd in Noord het bevrijdingsmonument van Janny Brugman-de Vries
geplaatst, dat een vrouw met duif toont. De Stichting Erewacht voor
Gevallenen in Hengelo benaderde in 1962 de beeldhouwers Gerard
van der Leeden, Gerrit Bolhuis en Pieter de Monchy om een ontwerp
voor een definitief oorlogsmonument in het stadscentrum te maken.
Het monument moest toegankelijk zijn en verwijzen naar de vrijheid, een abstract werk was niet gewenst. Een jury, bestaande uit J.F.
Berghoef, architect van het stadhuis, en de beeldhouwers Andriessen
en Leeser, kozen voor het ontwerp van De Monchy. Hij koos net als
Brugman voor de duif, als personificatie van de vrede. De vogel vliegt
weg van twee handen, die oprijzen vanuit een zuil in het midden van
een fontein. Onder de fontein is de urn uit het tijdelijk monument
herbegraven. Op 3 april 1965, twintig jaar na de bevrijding, werd
het monument onthuld door minister-president Victor Marijnen.
Vervolgens aanvaardde burgemeester jhr. L.M.E. von Fisenne het
monument namens het gemeentebestuur.
Bronnen: Helemaal Hengelo, Wikipedia
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Herdenkingsmonument Hengelo
Bron: Wikipedia
1939 - 1945 ONS DE VRIJHEID TE HERGEVEN VROEG HET OFFER VAN HUN LEVEN
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Het originele dagboek van Jan Nijland
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Het handgeschreven verslag
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Bronnen
In het verslag ben ik uitgegaan van zo veel mogelijk authentiek,
eigen materiaal. Dankbaar heb ik gebruik gemaakt van wat ik online heb
kunnen vinden ter verdieping en verrijking van dit document.
Ik heb geprobeerd achter alle originele bronnen te komen. Mocht het zijn
dat ik iemand tekort heb gedaan, of zonder directe toestemming beeld- of
tekstmateriaal heb gebruikt, meldt u zich dan bij mij. Ik heb er voor
gekozen geen publicatiedata te vermelden en het te houden bij een korte
bronomschrijving. arjanaverink75@gmail.nl
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Een Radio Bloc.
‘Voor kantoor-, school- en huisgebruik’ staat vermeld boven
aan het bloc. Meer is het niet, een Radio Bloc, een willekeurig
schrijfblok met 100 vel prima beschrijfbaar gelinieerd papier.
Dat ene bloc, zo eenvoudig, zo leeg, kreeg een functie.
Het gaf Jan Nijland de ruimte zijn ervaringen op te schrijven,
ze te herleven in zijn eigen omgeving zonder de stress van het
dagelijkse leven. Een moment om zijn gedachten te ventileren
en zo zonder oordeel van anderen zijn ervaringen te kunnen
verwerken.
Behalve het bevrijdende gevoel van dingen ‘van zich af
te schrijven’, hielp het schrijven hem in deze moeilijke
tijden om hoop te houden voor de toekomst.
Jan Nijland was mijn opa.
Als zijn kleinzoon bén ik die
toekomst, geboren en opgegroeid
in de vrijheid en vrede
die mijn opa zo vurig wenste
in die maanden in 1944.
Arjan Averink
Kleinzoon van Jan Nijland

