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Dit boekje beschrijft de gebeurtenissen tussen 22 februari 1944, de dag van
het bombardement, en 16 oktober 1946, de dag dat het gezin terug kon
naar Janninksweg 17. De verslagen zijn van Gerhard Scheele en zijn zus
Julia, ze zijn aangevuld met foto's, documenten en achtergronden.
Dit was niet het eerste bombardement op Enschede en ook niet het laatste.
Het waren er in de oorlogsjaren wel 61 en er kwamen in Enschede in totaal
356 mensen door om het leven. De bombardementen hadden deels te
maken met vliegveld Twente, maar ook met vergissingen door de
geallieerden. Op 22 februari 1944 werden ook Arnhem, Deventer en
Nijmegen getroﬀen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bombardement_op_Enschede.
Vier steden gebombardeerd in een dag. Zie ook deze link:
https://4en5mei.enschede.nl/oorlog/00010/
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Inleiding
Op de ochtend van vrijdag 22 februari 1944 woonde aan de Janninksweg 17 in Enschede een gezin van
vijf personen. Mijn opa, Johan Herman Scheele, 52 jaar; mijn oma, Julia Hermina Andrea Weernink, 46
jaar; mijn vader, Gerhard, 26 jaar; en de tantes Johanna (tante Jo, 18 jaar) en Julia Mini (tante Julia, 16
jaar). Het gezin woonde in een huurhuis.

Gerhard schreef:
Het gezin woonde er sinds
1921, de huizen waren toen
net gebouwd.

Janninksweg 1
Begane grond

1e verdieping

Hal

In de voorkamer was een kale
K
K
Voorkamer
houten vloer die regelmatig
Slaapkamer
geschrobd werd door middel
van een bezem met groene
zeep en water.
S
K
Er stond een grote
S
K
donkerbruine kleerkast en
Woonkamer
verder niets. In de schuine
K
kast lakens, slopen etc.
Later bevond zich hier een
Slaapkamer
Slaapkamer
tijdlang moeders damesfiets.
In de woonkamer stond een
langwerpige tafel met vier
stoelen, een
trapnaaimachine, een
eikenhouten leunstoel en in
Boven de 1e verdieping
de wintertijd een Godin
S
was een zolder met een
losse trap (ladder)
kachel, in de schuine kast
Keuken
wat serviesgoed en
K
kast
T
tafel
ontbijtgerei. Onder de trap
K
S
stoken
van begane grond tot
slaapverdieping was een
ondiep keldertje. Daar stond
Bĳkeuken
de inmaak en andere dingen
die koel moesten blijven. We
Kolenhok
hadden in de huiskamer een
armatuur hangen, zeshoekig
met twee rijen 20 cm lange,
dunne glazen buisjes die met behulp van haakjes aan de beplating werden
opgehangen. Ongeveer een maal per jaar werden al die buisjes er afgehaald om te
worden schoongemaakt. Rond 1936 hadden we een radio gewonnen.
In de keuken een gietijzeren zwart kolenfornuis, aanrecht met waterpomp en
servieskast. In de bijkeuken een kapstok en fietsenbergplaats. In het kolenhok
stond de houten kuipwasmachine. In de wc was een closetpot zonder waterspoeling.
Achter de schuur een houten kolenkist in een fraai stukje tuin.
In de voorslaapkamer sliepen vader en moeder, in de achterslaapkamer sliep ik.
De zijslaapkamer was de kamer van Jo en Julia. De houten bedden bestonden uit
stromatrassen op planken. De slaapkamers hadden voor of achter schuine
dakwanden.
De zolder was rommelbergruimte met onder andere een kist met muziekstudieboeken
voor viool van vader. Van de 1e verdieping tot zolder was toegang via een losse
ladder. In de oorlog lag er veel turf die vader van de fabriek Holland kreeg.
Opzij van het huis was een gang die naar achteren liep tot het eind van onze
tuin en waar de buren links en rechts hun tuin en huis achterom konden bereiken.
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Vader speelde viool, klarinet en hobo en was tweede hoboïst in de Enschedese
Orkest Vereniging onder leiding van Roetgering Schünlau. Dit orkest voerde onder
andere samen met het Toonkunstkoor uit Enschede diverse oratoria uit zoals het
Weinachtsoratorium, Matthäus Passion, der Schöpfung en het Lied von der Glocke
met veelal de volgende solisten: Jo Vincent sopraan, Annie Woud alt, Louis van
Tulder tenor en Willem Ravelli bas. Vaak vond de uitvoering plaats in de
Lasonderkerk en ik woonde vaak de generale repetities aldaar bij.

Achter het huis lag een lange tuin, net zo breed als het huis. Opa had voorin een kleine bloementuin en
wat verder naar achteren een moestuin, daar kweekte hij groenten. In een kasje werd zaad opgekweekt
tot kleine plantjes die, als ze groot genoeg waren, werden verspeend in de volle grond. Er waren veel
paarden die als trekdieren werden gebruikt en er lag vaak paardenpoep op straat. De poep werd
gebruikt als mest. Veel mensen hadden een moestuin, niet alleen tijdens de oorlog. Maar in de tijden
van schaarste was het noodzaak.
Men stookte en kookte normaal op kolen, maar die waren er in die tijd nauwelijks. Er werd turf
gestookt. Brokken veen die waren gedroogd. De brokken moesten ook droog blijven. In het schuurtje
in de tuin was het niet droog genoeg, men bewaarde ze op zolder. In de keuken stond een fornuis met
daaronder een kachel. Daarop werd gekookt. Kleine dingen werden op een petroleumstel gedaan. In de
woonkamer was ook een kachel met een kolenkit ernaast. Die was om de kachel te vullen met kolen.
In de keuken was een pomp waar alleen koud water uitkwam. Op de kachel stond de hele dag een ketel
water. Zo had men toch steeds warm water bij de hand. Er was trouwens alleen in de keuken stromend
water. Een douche hadden ze niet. Op de slaapkamer stond een po voor wie er 's nachts even uit moest.

Gerhard woonde nog thuis. Hij was vrijgezel en het zal wel erg moeilijk geweest zijn in die tijd om een
woning voor zichzelf te vinden. Hij werkte bij drukkerij Van der Schaaf als drukker, hij was daar als
vijftienjarige begonnen.
Hij was vrijwilliger bij de Luchtbeschermingsdienst,
de LBD. https://www.verzetsmuseum.org/museum/
nl/tweede-wereldoorlog/begrippenlijst/
achtergrond,luchtbescherming. Dat betekende dat
hij hulp verleende in geval van bombardementen.
En hij was EHBO'er. Zo stond er thuis een kist met
EHBO-spullen en hing er een schildje aan de deur.
Buurtgenoten die eerste hulp nodig hadden,
konden bij hem terecht. Misschien heeft hij 's
avonds moeten controleren of iedereen de ramen
wel geblindeerd had. Er mocht geen licht naar
buiten schijnen want daarop kon de vijand van de
Duitsers zich oriënteren. Want de Geallieerden
vlogen regelmatig naar Duitsland om te
bombarderen. En dat ging wel eens mis...
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Nederland was al vier jaar bezet door de Duitsers en dat had z'n sporen nagelaten. Aan alles was gebrek,
veel goederen waren op de bon. Het was een systeem dat men per huishouden bonnen kreeg voor het
aantal gezinsleden. Die bonnen gaven toestemming om spullen en eten te kopen, er moest met geld
betaald worden. Het bonnensysteem voorkwam hamsteren waardoor sommigen veel en anderen niks
zouden hebben. Er waren bonnen voor ondermeer vlees, vis, boter, meel, taptemelk, brood, eieren,
kleding, textiel, tabak, fietsbanden, serviesgoed, benzine etc.

Men kon de distributiebonnen alleen krijgen met een distributie stamkaart. Die kon verkregen worden
bij de overheid op vertoon van een legitimatiebewijs, het persoonsbewijs. In de kranten werd
aangegeven op welke dag de bonnen gebruikt konden worden. En dus stonden er lange rijen voor de
winkel.
De Duitsers hadden het Nederlandse geld
inmiddels vervangen door zinken munten en
papiergeld. De munten waren 1 cent, 2½ cent, 5,
10 en 25 cent. Het bezitten van oud geld was
strafbaar. Zilveren munten moesten worden
ingeleverd en men kreeg er zilverbons voor terug.
De bon hieronder heeft een waarde van een
gulden en werd ter betaling aangenomen door De
Nederlandsche Bank en aan alle Rijkskantoren:
inwisselbaar in zilver na aankondiging.
Volgende pagina: het persoonsbewijs van
Gerhard, buiten- en binnenkant, de distributie
stamkaart, buiten- en binnenkant en nog wat
overgebleven bonnen.

Koninklijke Nederlandse Munt
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Telefoon was er niet. Tenminste niet in het huis. Er was een enkele buurtgenoot die er een had. Radio
was verboden door de Duitsers. Wie er een had, kon gestraft worden. Tv bestond wel, maar stond nog
zo in de kinderschoenen dat vrijwel niemand een toestel had. Kranten brachten alleen nieuws van de
dagen daarvoor. De mogelijkheden om snel berichten te verspreiden waren dus erg beperkt. En bij dit
bombardement had geen luchtalarm geklonken. Kennelijk werd er geen aanval verwacht.

In de beschrijving van Gerhard en Julia worden verschillende straatnamen genoemd. Ze zijn terug te
vinden op de kaart hieronder; Enschede in 1944. De kaart is van https://topotijdreis.nl
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Janninksweg 17
drukkerij van der Schaaf Pyrmontstraat
Bleekerstraat
Emmastraat
de wijk Pathmos
Haaksbergerstraat
Zuiderstraat/Getvertsingel
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Haaksbergerstraat 396 grootouders
Broekheurnerweg
fabriek Jannink
Snelspoelstraat
fabriek Holland, Parkstraat
Zweeringweg 25

Het bombardement op Enschede

22 Februari 1944
1

Bevindingen van Gerhard Scheele
Deze dag was het prachtig weer met een lekkere zon aan een wolkenloze hemel
en voor de tijd van het jaar niet bijzonder koud.
Daar de oorlog nu bijna 4 jaar duurde, hadden we rond half één in de middag
een sobere maaltijd gehad; tegen één uur was het weer tijd om naar het werk
te gaan. Ik werkte toen al ruim 12 jaar bij de drukkerij van der Schaaf in de
Pyrmontstraat.
Daar er inmiddels geen goede banden meer op mijn fiets zaten en het tevens
te riskant was om met een fiets op straat te komen, omdat het heel vaak gebeurde dat fietsen "beschlagnahmt" werden door de Duitsers, ging ik te voet
op weg, na eerst toch nog een overjas te hebben aangetrokken. Deze jas was
weliswaar niet al te best meer, doch voor dagelijks gebruik nog wel voldoende. Je moest namelijk erg zuinig zijn op je kleren, want alle textielartikelen waren "op de bon" en het aantal textielpunten dat je kreeg toegewezen
was maar zeer gering.
De schoenen die ik droeg waren reeds "gerepareerd" en bestonden uit de bovenkap van een al oud paar, gespijkerd op een stel houten zolen.
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Via de Janninksweg en de Bleekerstraat bereikte ik de drukkerij; zoals gewoonlijk hadden zich al meerdere personeelsleden buiten achter de drukkerij
verzameld om nog wat te praten vóór met het werk zou worden begonnen.
Onderwijl hoorden we, zoals de laatste tijd vaker voorkwam, een toenemend gebrom en zagen we een grote groep vliegtuigen vanuit Zuidwestelijke richting
in de lucht naderen.
Plotseling zagen we voorwerpen uit de vliegtuigen verschijnen; enkelen van
ons riepen daarop enthousiast "ze gooien sigaretten uit", maar op hetzelfde
moment hoorden we een steeds toenemend gesis en gefluit; in de overtuiging
dat dit gevaar moest betekenen renden we allen de trap af en de verwarmingskelder in, welke ons inziens een goede schuilplaats zou kunnen bieden.
Direct daarop hoorden we enkele felle klappen .... en toen was het even stil.
Omdat we dachten dat het gevaar voorbij zou zijn verlieten we de kelder weer,
om aan het werk te gaan.
Toen we de achterdeur van de drukkerij openden om naar binnen te gaan, sloegen ons de vlammen tegemoet; het bleek dat een staafbrandbom hier lag te brandden.
In een poging om deze te doven ging iemand snel een grote schop uit de verwarmingskelder halen; zand was echter niet aanwezig maar wel een grote ashoop
achter een houten schot. Hiervan werden een stel planken weggehaald en
konden we de as bereiken; snel werden enkele grote scheppen van die as op de
vlammen gegooid, die daarop gedoofd werden.
Hierop gingen we naar binnen en vonden vooreerst geen schade.
De lithografen A. Wimmers en G. Luiten gingen daarop naar hun werkplek die zich
boven bevond. Doch zij kwamen onmiddellijk zeer verschrikt weer naar beneden
hollen.
Op de zolder waar zich o.a. een opslag van diverse soorten papier bevond, was
kennelijk ook een brandbom terecht gekomen die daar alles in lichterlaaie
had gezet. Aan blussen viel hier niet meer te denken, want in korte tijd greep
het vuur zo razendsnel om zich heen dat de houten rekken waarop de kleine lithografiestenen waren opgeslagen, doorbrandden en deze stenen langs de trap
met veel lawaai naar beneden kwamen waardoor het levensgevaarlijk werd om
nog langer binnen te blijven.
Weer buiten gekomen zagen we in de richting van de Emmastraat zware rookwolken opstijgen; veel mensen liepen in paniek op straat of stonden onthutst in
kleine groepjes bij elkaar.
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Inmiddels had de brand in de drukkerij zich dusdanig uitgebreid, dat het glas
van de shedkap stuksprong en de dakpannen van het oude gedeelte van de drukkerij knapten en de stukken rondvlogen.
De buurvrouw, die aan de andere zijde van de nauwe gang naast de drukkerij
woonde, werd door het naar beneden komend materiaal bang en wilde vluchten;
dit konden we haar uit het hoofd praten en hebben haar toen geholpen om diverse spullen van haar in veiligheid te brengen. Om zelf niet gewond te raken
door rondvliegen stukken dakpan of glas hebben we van haar spullen kookpannen op ons hoofd gezet ter zelfbescherming.
Al met al was het inmiddels ongeveer 4 uur geworden en had ik door alle drukte geen moment aan huis of aan mijn huisgenoten gedacht.
Toen mijn collega Gerrit Messelink, die intussen naar het Patmos was gegaan
om te zien hoe zijn meisje Rieki die daar woonde het maakte, weer teruggekeerd
was naar de Pyrmontstraat, hoorde ik van hem het ontstellende bericht dat hij
op het Patmos één grote vuurzee had aangetroffen.
Hiervan schrok ik dusdanig dat ik onmiddellijk hard hollend wegrende om te kijken hoe het thuis gesteld was.
Op de hoek van de Bleekerstraat en Janninksweg bleken een 5 tal brisantbommen
neergekomen te zijn en verderop in de Janninksweg richting Haaksbergerstraat
stond alles in brand....
Met nog grotere spoed rende ik verder in de richting van ons huis; daar aangekomen stonden praktisch alle huizen in brand; ook het onze brandde als een fakkel en er was niemand te zien.
Mijn moeder bleek op de hoek van de Haaksbergerstraat en Zuiderstraat/Getvertsingel te staan, helemaal ontdaan en huilend bij een stel meubels, die niet eens
van ons bleken te zijn.
Ze vertelde dat ze thuis met vader nog geprobeerd hadden diverse spullen te
redden, om deze in de tuin te deponeren, doch zij mochten van de brandweer in
verband met hun eigen veiligheid niet meer bij hun spullen in de tuin blijven, daar rondom hen alles ook in de brand stond, zelf aan de Singel.
Ook bleek dat mijn beide zussen Jo en Julia inmiddels naar mijn grootouders
die dichtbij aan de Haaksbergerstraat 396 woonden, waren gegaan en mijn moeder
nam mij ook mee daarheen.
Mijn vader had kennelijk reeds overleg met mijn grootouders gevoerd; we zouden
tijdelijk bij hen onderdak kunnen hebben, maar het zou wel inschikken betekenen om met ons vijven, de grootouders en de inwonende tante Dien in dat kleine
huisje te moeten verblijven en we zouden er het beste van moeten maken.
Na het avondeten ben ik nog even naar buiten gegaan; mijn bewijs als medewerker
van de luchtbescherming zou me geen moeilijkheden kunnen bezorgen.
Aan de Haaksbergerstraat richting binnenstad stonden vanaf de Getvertsingel diverse panden in brand; ook het winkelfiliaal van Seinhorst (op de hoek van de
Broekheurnerweg) waar mijn oom Albert, de broer van moeder filiaalhouder was en
het café ernaast stonden beide in lichterlaaie.
De grote fabriek van Jannink even verderop met zijn weverij en spinnerij was
één grote vuurzee, wat een zeer lugubere indruk maakte.
Doodvermoeid zochten we al gauw de inmiddels klaargemaakte slaapsteden op.
Ik ben kennelijk kort daarop in slaap gevallen, de zorgeloosheid van de jeugd
eigen. Vader en Moeder zullen de toekomst heel wat minder zorgeloos tegemoet hebben gezien.
Een geluk bij deze narigheid was het feit dat we alle 5 van ons gezin nog
leefden, want deze bomaanval had over een groot gedeelte van de stad een 40tal doden tot gevolg gehad en ettelijke gewonden.
Deze dag die zo stralend was begonnen eindigde bij velen in ellende en droefheid.
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Van Vader hoorden we naderhand zijn ervaringen die middag; hij was iets later
vertrokken dan ik en was net in de Snelspoelstraat toen de brandbommen rondom hem op de straat vielen; gelukkig was hm niets overkomen en was meteen
naar huis teruggekeerd, waar alles al in vuur en vlam stond.
Moeder was thuis met Jo en Julia en zij hadden gelukkig geen persoonlijk letsel opgelopen.
De keuken en de schuur hadden al in een ommezien in brand gestaan; vader had
nog geprobeerd de fietsen uit de schuur te slepen maar door de felle vlammen
lukte hem dat niet meer.
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Hij was daarna via de voordeur weer in huis gekomen en naar boven gerend om
dekens enz. via het zijraam in de buitengang te gooien, waarop Moeder die
spullen naar de tuin achter het huis sleepte en vader van haar nog een schrobbering kreeg toen ze ontdekte dat een matras erg beschadigd was; later bleek
dat er een brandbom dwars doorheen geslagen was.
Pas na enkele dagen konden we weer in onze tuin komen; gedurende die tijd had
12
ons huis als een fakkel gebrand, wat geen wonder was, want op zolder lagen een
grote massa turven opgeslagen, welke mijn vader op de fabriek (Holland) gekregen
had, daar de kolenrantsoenering tot praktisch nul was gedaald.
In de tuin lag een grote ashoop als restant van de alsnog verbrande dekens,
kleren en matrassen.
Wonder boven wonder vonden we in de ashoop het metalen geldkistje van mij; bij
nader inzien bevatte dit kistje een klomp gesmolten zinkgeld, verkoolde bankbiljetten benevens een 13 tal zilveren guldens.
Naderhand ben ik met het kistje naar de Nederlandse Bank gegaan; de employee aldaar meende niets te kunnen doen en adviseerde mij daarmee naar het hoofdkantoor in het westen van het land te gaan; op mijn vraag of hij dacht dat ik de
reis daarnaartoe met de inhoud van het kistje zou kunnen betalen, nam hij het
kistje toch maar aan, verwijderde de klomp gesmolten zinken geldstukken, lichtte voorzichtig de verkoolde bankbiljetten, waarvan de afbeeldingen en nummers
nog duidelijk zichtbaar waren en viste voorzichtig de zilveren guldens er uit
om deze aan mij te overhandigen want in feite mocht je die van de Duitsers in
het geheel niet meer in bezit hebben en die had moeten inleveren.
De hoofdbank heeft de rest van de inhoud van het kistje minutieus onderzocht
waarop ik na geruime tijd bericht kreeg dat ik een bedrag van ca f 90.00 van
de bank kon afhalen.
Daar alle distributie bescheiden mede verbrand waren, moesten we naar het distributie kantoor om nieuwe distributiestamkaarten en distributiebonnen te halen en ook nog de door de Duitsers verplichte persoonsbewijzen.
Inmiddels hadden diverse hulporganisaties goederen in de vorm van voedselpakketten ingezameld en zo werden aan Opa en Oma's adres een groot pakket door de
R.K.Parochie St.Jan (aan de overkant) bezorgd, bestemd voor ons gezin; onze mededeling dat we niet katholiek waren werd door de bezorgers verontwaardigd
weggewimpeld.
Gelukkig had Vader destijds een Molest-verzekering afgesloten; er moesten nu
lijsten opgesteld worden met vermelding van verloren gegane bezittingen en
goederen vergezeld met de vermelding van de oorspronkelijk betaalde prijzen.
Lang na indiening van deze lijsten kreeg vader een bepaald bedrag uitgekeerd
waarvoor door gebrek aan de benodigde zaken nauwelijks iets gekocht kon worden en dan alleen nog tegen oorlogsprijzen voor oorlogskwaliteit.
Al met al waren een tijd lang onze enigste bezittingen de schamele kleren die we
aan hadden en dat na bijna 4 jaar oorlog.
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Op 11 Oktober 1944 kregen we van de gemeentelijke huisvestingsorganisatie de mededeling dat we ons onderdak aan de Haaksbergerstraat zouden kunnen verlaten, daar we een woning kregen toegewezen aan de Zweeringweg 25.
De 2 vrouwen die daar woonden moesten plaats maken voor ons.
Vader die bij de huisvesting morele bezwaren toonde kreeg de mededeling
"voor jou staan tientallen anderen te springen om die ruimte"
Bij een bezoek dat vader aflegde bij de dames werd hem gevraagd of ze dan
1 kamer mochten blijven gebruiken; bij de huisvesting kreeg vader te horen
dat het nogal lastige tantes waren en dat hem het voorstel werd afgeraden.
Familie van de dames woonden op no 27; desondanks trokken ze hier niet bij
in, maar vader kon wel akkoord gaan met hun vraag of ze hun schuur in de
tuin zouden mogen gebruiken als voorlopige woning.
Maar wat moet je met een leeg huis zonder meubelen; daar werd raad op gevondden. Met behulp van bepaalde instanties werden wat meubels verschaft en bedden en beddengoed, maar we leefden op kale vloeren, alhoewel we bonnen hadden gekregen voor de aanschaf van vloerbedekking, die helaas niet voorradig
en te koop was.
Tot 16 Oktober 1946 bleven we aan de Zweeringweg wonen en toen bleek de woning
aan de Janninksweg herbouwd en bewoonbaar gemaakt was en konden we
weer op ons oude nest terugkeren.
Van een bepaalde instantie konden we weer meubels krijgen uit een voorraad
van inbeslaggenomen goederen van NSB sympathisanten of Duitsvriendelijke
figuren.-

Tekening van de achterkant van
Janninksweg 17. Gemaakt in 1944
door Gerhard. Pen en inkt,
gesigneerd linksonder: GS
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Foto's

Janninksweg 17-19, voorzijde
Hoek Pathmossingel-Janninksweg
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Aanvulling bombardement
Bij ons in huis zijn zeker drie brandbommen gevallen, een in de kamer, (rakelings langs het hoofd van zus Jo), een in de keuken, vlak
voor mijn voeten toen ik naar buiten wou gaan en een in de bijkeuken bij de fietsen, die al snel in lichterlaaie stonden vanwege de
banden. Toen de bommen gevallen waren, ging je allemaal eens kijken
wat er aan de hand was. De volgorde weet ik niet meer, maar we zijn
op straat geweest, achterom bij de buren en je liep maar een beetje
rond. Toen ging de bel, we hadden een E.H.B.O. bordje aan de deur,
dat was van Gerhard, maar die was niet thuis. Moeder en dochter
Rozendaal stonden voor de deur maar die zijn naar de pastorie
doorgegaan. Een paar dagen later waren ze overleden. Ze hadden ernstige
brandwonden.
Op de hoek Janninksweg- Blekerstraat zijn de brisantbommen gevallen.
Daar stond o.a. de confectie van Oosterveld, die tegenover ons woonde en waar ik veel kwam. Rikie was een vriendinnetje van mij, en
Manny ging veel met Jo om. Een zuster van Oosterveld is daar bij om
gekomen en ik meen ook een nicht van hem. Beiden werkten in de confectie. Aan de overkant van de Blekerstraat woonde Stien Möring.
Dat was een naaister, ze had op zij van het huis een atelier en
daar gaf ze ook les. Ik heb daar als hulp een poosje gewerkt.
Als er eens een keer niet zo veel te doen was, mocht ik naar huis
met borduurwerk van haar, dat was voor haar uitzet. Dat is allemaal
verloren gegaan. Daar heeft nog een poosje iemand onder het puin
gelegen en Stien heeft hem er onder uit gehaald. Elk jaar krijgt
ze van die meneer op die dag een boeket bloemen. Dat staat in een
van mijn oorlogse plakboeken, compleet met foto.
Wij, moeder, Jo en ik hebben, toen we tijdens het bombardement naar buiten gingen, een toevlucht gezocht tegen de regenpijp achter het huis.
De regenpijp zat in een hoek en we hebben er met ons drieën tegenaan
gezeten, heel dicht bij elkaar en de bommen vielen om ons heen, een
wonder dat er niemand geraakt is en dat zei moeder later ook aldoor als er eens iemand vond dat het zo erg was dat we alles kwijt
waren, "Gelukkig leven we allemaal nog".
We moesten later voor de verzekering alles opgeven wat we kwijt waren en dat deden we zo, vertrek na vertrek gingen we in gedachten
na en schreven dan alles op, met ongeveer de prijs er bij. Ik zou haast
zeggen, een geluk dat we niet zoveel hadden. Maar voor vader en moeder was het natuurlijk wel erg. Trouwens mijn foto's van school en van
de vacantiekolonie mis ik nog wel vaak. Maar wie weet.
Julia Scheele
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Tja, wat moet je dan nog zeggen...
Korte terugblik: op 22 februari rond 13.15 uur was het bombardement. Janninksweg 17, het ouderlijk huis
van Gerhard, brandde volledig uit. Dezelfde dag trok het gezin in bij Gerhards grootouders: acht
volwassenen in een klein arbeiderswoninkje. 11 oktober, bijna acht maanden later, kreeg het gezin een
tijdelijke woning aan de Zweeringweg. De twee dames die daar woonden, moesten plaatsmaken, zo
bepaalde de gemeentelijke huisvestingsorganisatie. Op 16 oktober 1946, twee jaar later, kon het gezin
terug naar Janninksweg 17.
Ik schrijf dit niet om te klagen over de trage voortgang. Er was gewoon ontzettend veel verwoest en het
kostte ongelooflijk veel werk. Ik wil benadrukken hoe het gezin de situatie aanvaardde en het beste
probeerde te maken van de ellende. Alles was men kwijt, op de kleren na die men op dat moment droeg.
Stel je dat eens voor. Je hebt wat gereedschap nodig en op dat moment realiseer je je dat je het niet
meer hebt. Die tekening die je zo zorgvuldig gemaakt hebt? Weg. Schoolrapporten en diploma's? Weg.
Boeken? Weg. Foto's, brieven? Weg. Het fototoestel? Weg. Je realiseert je dat keer op keer, iedere keer
bij wat anders. Je hebt sleutels van een huis, dat niet eens een huis meer is. Iedere tastbare herinnering
is verdwenen. Maar ik haal de uitspraak van mijn oma nog even aan: "Gelukkig leven we allemaal nog".
De cijfers zijn duidelijk: veertig mensen kwamen om, 41 waren zwaargewond, 100 lichtgewond en meer
dan 700 mensen waren dakloos. Er werden zo'n 12.000 brandbommen uitgeworpen (al spreken andere
bronnen van 40.000), 1000 percelen waren vrijwel geheel vernietigd en 800 zwaar beschadigd.
(Tubantia, 22-02-1949)
Op 19 april 1944 kreeg Gerhard deze brief; hij kon het geld voor de verloren gegane biljetten ophalen.
Het bedrag van ruim f 99,00 in het geldkistje, de negenennegentig gulden uit die tijd, zou in 2020 een
vergelijkbare waarde hebben van ruim € 600.
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Even terug naar wat ik eerder schreef: De bombardementen hadden deels te maken met vliegveld
Twente, maar ook met vergissingen door de geallieerden. Op 22 februari werden ook Arnhem, Deventer
en Nijmegen getroﬀen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bombardement_op_Enschede Vier steden in een
dag. Is dat dan wel een vergissing geweest? Het was overdag, dus niet donker, het weer was helder, dus
niet mistig of bewolkt, het zicht dat de piloten hadden, was prima. Was er iets mis met hun oriëntatie?
Volgens deze site niet: http://stephan-sanders.com/sanders-bleekerstraat-tak/22-februari-1944/ Zeer de
moeite waard om te lezen!
En dan zijn er deze filmopnames uit 1944: https://indebuurt.nl/enschede/genieten-van/toen-in/beeldenvan-enschede-in-puin-na-het-bombardement-in-1944~16617/ Op 0:12 een fragment van de Janninksweg,
nummer 17 komt ook in beeld. De foto is een still uit de opnames.

Er is een interessante terugblik op: https://www.tubantia.nl/enschede/enschede-75-jaar-geledengetroﬀen-door-bombardement-alle-huizen-waren-plat~a8505a96/. Na de intro een video van 30 minuten.
Huh, een kleurenfoto uit 1944? Nee, deze is van de vuurwerkramp op 13 mei 2000. De oorzaak was
anders, de beelden zijn hetzelfde. De ellende en ontreddering ook.

Foto: https://www.rtvoost.nl/vuurwerkramp
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Toch was het in die jaren niet alleen kommer en kwel. Uit verslagen die Gerhard heeft opgeschreven
blijkt dat hij in verschillende oorlogsjaren met vrienden op vakantie ging. Vaak op de fiets, zelfs een
keer per kano. Ze overnachtten op kampeerterreinen en in jeugdherbergen.
Dit is een foto van de kanotocht. De langste van het vijftal is Gerhard. Het bijschrift van de foto luidt:
Kampeerboerderij bij Berg en Dal Nijmegen. Enigst overgebleven foto van kanotocht RoermondDeventer, zomer 1943.

Deze foto's zijn van een wandeling in de buurt van De Lutte, Pinksteren 1944.

Het bijschrift bij deze foto's: Honderden Engelse vliegtuigen vlogen oostwaarts richting Duitsland.
En er staan namen bij: Gerrit Ribbels, Henk Regtuit, Johan Feenstra, Miep Lasonder, Harm Niessink,
Sientje Nijhof, Herman Nijhof, Lydy ..., Tine Feenstra, ... Feenstra, Gerh. Scheele, Sijgje Bierman?, Ruth
Wensink.
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Zomer 1944 fietsten ze in de buurt van Aalten waar ze overnachtten in een kampeerboerderij.
Onderweg een lekke band. En op de foto op de brug over de Slingebeek staat Gerhard linksachter.

Maar de onderdrukking bleef voelbaar, getuige dit fragment. Gerhard was met vrienden in een
jeugdherberg in Putten, de datum is niet bekend. Daarom is het ook niet bekend of het iets te maken
heeft met de razzia die op 1 oktober 1944 plaatsvond: https://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia_van_Putten.
Woensdagavonds kregen we bezoek van de Grüne Polizei. De oorzaak van deze komst
lag aan onregelmatigheden ergens in Putten voorgekomen. We ontvingen bij
voorbaat bericht over de aantocht van deze kerels. Bij hun aankomst waren juist
enkele pamfletten, door vliegtuigen uitgeworpen en in mijn bezit geraakt, op het
kantoor van Evert. Deze schopte de voorwerpen onder de tafel, een meisje begreep
de situatie en deponeerde het papier in de wc en spoelde door. Bij het verlaten
van de wc was één der moffen zo kwiek om direct een onderzoek in de p.. in te
stellen; hij lichtte zich hiervoor bij met een een zaklantaarn.
De kerels zochten verder alles door; de kribben in de jongensslaapzaal waren
"alles krotte". Mijn portefeuille juist tevoren uit mijn dubbele tas gehaald,
bevatte nog enkele pamfletten, die ik kwijt moest. Op de gang liep een soldaat
steeds op en neer langs de ramen, doch toen de kans schoon was mepte ik de
briefjes in het open vuur.
Bij het onderzoek boven vonden de Groenen verschillende kampmessen open en bloot
op tafel liggen. "Wen gehört Zimmer 6?" was de vraag en de betreffende persoon
of personen moesten maar eens even mee. Messen en kampriemen werden is beslag
genomen. Toen controle persoonsbewijzen. Verschillende personen verstonden de
vragen der soldaten niet en werden zenuwachtig. Eén meisje had geen
persoonsbewijs en was door het open raam weggevlucht. Een zucht van verlichting
ging op toen de moffen afscheid namen. De slachtoffers zaten degelijk in angst
en spanning. Want het was eens voorgekomen dat personen 's nachts uit bed werden
getrommeld, werden meegenomen en in hun nachtkleding, na losgelaten te zijn,
weer naar huis moesten strompelen.

Zondag 17 September 1944
Een mooie zonnige dag in een tijd dat er niet veel afleiding voor ons bestond,
dan de dagelijkse zorgen in deze oorlogstijd.
Om ons enigszins te verzetten wandelden wij, mijn vader en ik, van de
Haaksbergerstraat, waar we, nadat we op 22 Februari 1944 aan de Janninksweg
uitgebombd waren, voorlopig onderdak gevonden hadden bij opa en oma Weernink,
naar de achter het slachthuis gelegen haven van het Twentekanaal; daar
aangekomen zagen we iets uit de lucht neerdwarrelen, dat leek op een uitgerafeld
bosje touw.
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Toen het dichtbij ons op de grond neer kwam, raapte ik het, nieuwsgierig
geworden op; het bleek bij nader bekijken een bundeltje in elkaar gefrommelde
smalle reepjes zilverpapier te zijn, waarvan de betekenis of doel ons op dat
moment niet duidelijk was.
Een geüniformeerde landwachtman (een Hollander die zijn diensten aangeboden had
aan de Duitse bezetters) die daar kennelijk ter bescherming van de haven
patrouilleerde, waarschuwde ons over het gevaar dat we liepen met dat oprapen
van dat bosje papier; zijns inziens kon het wel ontplofbaar materiaal zijn, iets
dat wij niet in zagen, want we namen het mee en ik heb het nog lang bewaard.
's Avonds werd het ons duidelijk waarvoor het materiaal gediend kon hebben.
Via bekenden, die in het geheim naar de Engelse zender geluisterd hadden,
vernamen we dat de geallieerden luchtlandingstroepen bij Arnhem en Nijmegen
gedropt hadden in de hoop de daar aanwezige bruggen in hun bezit te krijgen om
snel verder noord- en oostwaarts tegen de Duitse troepen op te trekken.
Om eventuele tegenactiviteit van Duitse vliegtuigen te kunnen verhinderen, had
men een grote hoeveelheid van die bosjes zilverpapier uit de geallieerde
vliegtuigen gedropt om de radaropsporingsapparatuur waarvan de Duitse
vliegtuigen voorzien waren, te verstoren, zodat de mogelijkheid om geallieerde
vliegtuigen op te sporen en zo mogelijk te vernietigen bijna tot nul gereduceerd
kon worden.
De afloop van de luchtlandingen is zoals bekend de geallieerden in zekere zin
fataal geworden; de brug bij Nijmegen moest door de Duitsers prijsgegeven
worden, doch de brug bij Arnhem bleek een brug te ver te zijn. De geallieerde
troepen benoorden de Rijn moesten zich, voor zover mogelijk was, terugtrekken
naar de zuidelijk van de Rijn gelegen Betuwe en het achterland.
Dinsdag 19 September 1944
Toch bleken die landingen van afgelopen Zondag voor sommige "Nederlanders"
kwalijke gevolgen teweeg gebracht te hebben.
Met het idee van de zogenaamde "Bijltjesdag" voor ogen bij een eventueel
doorstoten van de geallieerden gingen veel van die "Nederlanders" op de vlucht
richting Duitsland.
Op deze dag zat ons gezin met opa, oma en tante Dien 's ochtends om 7 uur aan
het inmiddels, door de gebrekkige distributie van levensmiddelen, karige ontbijt
toen er gebeld werd en stonden opa's broer uit Zutphen met zijn zoon Gerard aan
de deur (beheerders van een café aan de Groenmarkt aldaar en rasvrienden van de
Duitse bezetters, die daarom ook gevlucht bleken te zijn).
Binnengekomen was het weerzien met opa en oma als familieleden hartelijk, maar
de opgeheven arm en de roep "Houzee" van beide Zutphenaren viel bij ons zacht
uitgedrukt niet in goede aarde, alhoewel je dit niet al te uitbundig moest laten
blijken.
Na een kort praatje werd een flink pak distributiebonkaarten op tafel
gedeponeerd, die ze toch in de "Heimat" niet meer nodig hadden en werd vader de
tip gegeven dat hij wel naar Zutphen kon gaan, want in de kelder van hun café
lag nog zowat een half varken dat hij op zou kunnen halen (een raad die vader
hoe mooi het aanbod ook klonk niet opgevolgd heeft om mogelijkerwijs in het
oorlogsgewoel verzeild te geraken).
Na een uurtje vertrokken de Zutphenaren weer want hun trein (nota bene een
Rodekruistrein) wachtte niet op hen en de angst om te blijven en mogelijke
gevolgen van hun pro-Duits zijn te ondergaan was reden om niet langer te talmen.
Toch had ook dit muisje nog een staartje voor hen, hetgeen bleek na de Duitse
capitulatie in Mei 1945.
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24 oktober 1944 totale razzia's op mannen in Enschede. De avond daarvoor werd
een Ausweis gebracht door dhr. Broerse van Van der Schaaf.

Dit zijn drie verklaringen dat Gerard als
oﬀsetdrukker werkte bij Van der Schaaf en dat hij
daarom was hij vrijgesteld van de Arbeitseinsatz.
De eerste is geldig voor de maand oktober 1944,
de tweede tot 31 januari 1945, de laatste tot 30
april 1945.

De tijd kroop langzaam richting winter. En de winter van 1944-45 is in de niet-bevrijde delen van
Nederland een berucht begrip geworden. Of het gezin er onder geleden heeft, weet ik niet. Gerhard
heeft er niet over geschreven.
LAATSTE WEEK VAN MAART 1945
Deze week deden de meest tegenstrijdige berichten de ronde onder de mensen met
betrekking tot de vorderingen van de opmars van geallieerde troepen in WestEuropa en in het bijzonder voor wat betreft Oost-Nederland.
Dit werd zo goed als zeker veroorzaakt door het feit dat de Duitsers namelijk
verboden hadden naar geallieerde zenders te luisteren; de meeste mensen hadden
geen radio meer omdat de Duitsers destijds geëist hadden de in hun bezit zijnde
radiotoestellen in te leveren.
Toch waren er mensen die die eis aan hun laars gelapt hadden en hun radio's
veilig hadden kunnen stellen en er werd druk van die toestellen gebruik gemaakt
om Radio Oranje of de BBC te beluisteren en daarna belangrijk nieuws aan
betrouwbare kennissen door te geven die op hun beurt voor verdere distributie
zorgden; dat dergelijke berichten na diverse tussenpersonen gepasseerd te zijn
soms deerlijk verminkt of verdraaid over kwamen, staat boven twijfel.
Berichtgever A liet weten dat geallieerde troepen al in Winterswijk waren, B
daarentegen berichtte dat ze al in Borculo gesignaleerd waren.
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Een vaststaand feit was echter dat bij avond in het donker ten zuiden van onze
stad Enschede zoeklichten tegen de bewolking gericht waren; de zin hiervan
ontging ons op dat moment.
Later hoorden we dat het door de wolken teruggekaatste licht van de
schijnwerpers het mogelijk maakte om troepen- en materiaalverplaatsing
gemakkelijker te doen plaatsvinden dan in complete duisternis.
De dagelijkse geallieerde activiteiten overdag konden persoonlijk waargenomen
worden in de vorm van regelmatige bombardementen en beschietingen op het door de
Duitsers gebruikte vliegveld aan de Lonnekerberg.
Zaterdag 31 Maart 1945
Onze Oma Weernink, de moeder van onze moeder, die aan de Haaksbergerstraat 396
woonde, was heel erg ziek.
Moeder had ons gevraagd Oma deze morgen te bezoeken en derhalve waren mijn
zussen Jo en Julia en ikzelf binnendoor vanaf de Zweeringweg naar de
Haaksbergerstraat gewandeld.
Omdat het mooi weer was, besloten we na het bezoek via een omweg weer naar de
Zweeringweg te gaan en liepen daarvoor de Haaksbergerstraat een eindje af
voorbij het kerkje Philadelphia tot voorbij de laatste huizen, waar we rechts
van de weg aan de slootkant een groepje bloeiende bosanemonen zagen en waarvan
we een bosje plukten.
Er kwamen nogal wat Duitse soldaten voorbij en één van hen ging niet ver van ons
vandaan aan de kant van de sloot een plas doen.
Al met al vonden we het, in het bijzonder voor mij (in verband met vroegere
razzia's op jongens) veiliger om zo snel mogelijk de Haaksbergerstraat te
verlaten om zo gauw mogelijk naar huis te gaan.
's Middags hoorden we vliegtuiggebrom; het bleken geallieerde jachtbommenwerpers
te zijn, die in de richting Usselo-Haaksbergen steeds omlaag doken en die
daarbij een geweldig lawaai van schieten en bomexplosies veroorzaakten gedurende
meer dan een uur.
Later vernamen we dat die vliegtuigen de terugtrekkende Duitse
transportkolonnes, die zich vanaf Haaksbergen op weg naar Enschede bewogen,
hadden aangevallen in de omgeving van de Weeleweg.
Er zouden veel voertuigen in brand zijn geschoten en dat zich tussen de Duitse
troepen ook een groot aantal Hollandse jongens en mannen hadden bevonden die
door de Duitsers meegevoerd werden; deze mannen waren bij eerdere razzia's naar
Duitsland getransporteerd en hadden daar als Schansgravers (verdedigingswerken
voor de Duitsers) moeten werken.
Deze gebeurtenis had later op de dag nog een onverwacht gevolg. 's Avonds
stonden meerdere mensen en ook wij en onze buren voor hun huizen te praten en
zagen in de verte een rij soldaten in ganzenpas dicht langs de huizen lopend
naderen; de mannen passeerden ons met zeer stuurse gezichten en werden door ons
stilzwijgend nagestaard.
De laatste soldaat van de rij verbrak echter de stilte en zei in het
voorbijgaan: "Jetzt ist es schlusz mit dem Krieg".
ZONDAG 1 APRIL 1e Paasdag 1945
Ogenschijnlijk een dag als vele voorgaande Zondagen.
Ja en ook niet, zoals later bleek.
Ik was al vroeg op en had mijn zieke Oma nog even bezocht en geïnformeerd hoe
het Moeder vergaan was, die namelijk 's nachts bij haar Moeder gewaakt had.
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Aan de Haaksbergerstraat was het een drukte van belang. Er was een intensief
verkeer van Duitse militaire voertuigen, waaronder zelfs met paarden bespannen
wagens welke veel militair materiaal vervoerden; ook veel soldaten passeerden te
voet richting Getfertsingel; een roodharige soldaat strompelde voorbij,
blootshoofds zonder tuniekjas, steeds angstig achterom kijkend. Wat een
armzalige aftocht.
Weer aan de Zweeringweg gekomen hoorden we uit de richting van de haven en het
Twentekanaal hevig schieten. Overigens was het angstwekkend stil op straat met
uitzondering van een eenzame fietser die ons meedeelde "Ze komen er aan" en liet
ons in zijn fietstas kijken, waarin zich een stel oranje armbanden bevonden.
Even daarna draaide op de hoek van de Wethouder Nijhuisstraat en de Zweeringweg
een vreemd voertuig de Zweeringweg in onze richting op; het bleek een
geallieerde vechtwagen te zijn die ons huis passeerde en op de hoek van de
Dennenweg bleef staan; direct renden van alle kanten nieuwsgierige mensen naar
het voertuig om de inzittenden te verwelkomen.
Plotseling werd de loop van het kanon
van het voertuig gedraaid in de
richting van Philadelphia en hoorde je
via hun radio "Attention Tigertank".
Boven ons vloog een klein vliegtuigje
rond (een zogenaamde Spider) die
kennelijk op de hoek Haaksbergerstraat
en Dennenweg een Duitse tank ontdekt
had. Onder deze omstandigheden leek
het me beter om uit de naaste omgeving
van de vechtwagen te verdwijnen en ons
huis maar op te zoeken en waar ik
vanuit het slaapkamerraam een foto van
de situatie op de hoek heb kunnen
maken.

De laatste terugtrekkende groep Duitsers bleek op de hoek van de
Haaksbergerstraat en de Singel een vijftal vliegtuigbrisantbommen achtergelaten
te hebben om die eventueel tot ontploffing te brengen en daarmee de naderende
geallieerde troepen de vooruitgang te beletten. Een vechtwagen werd naderhand op
de hoek van de Broekheurnerweg en Getfertsingel getroffen door een granaat,
afgeschoten door de Duitsers vanaf de Zuiderspoorbrug. De twee inzittenden van
die vechtwagen werden gedood en kort daarop ter plaatse begraven. De
Zuiderspoorbrug werd nadien door de Duitsers opgeblazen. 's Avonds hoorde je
vanuit de richting binnenstad en Hogeland het geluid van hevig geweervuur.
2e Paasdag 1945
Met Henk Regtuit naar binnenstad hoek Parkweg-Hengelose Straat gegaan. Veel
passerend verkeer van grote tanks door geallieerde verkeersleiders in diverse
richtingen gedirigeerd. Aan de Parkweg (het toenmalig geheten Atjehpark) had een
groep soldaten halt gehouden en maakten zich op de volgende manier thee: een
groot koekjesblik werd vol zand geschept, hierin werd benzine gegoten en
aangestoken, wat een goed vuur veroorzaakte. Hierboven werd een ketel met water
gehangen tot het kookte, daar werd een handvol theebladeren in gegooid. Na het
trekken van de thee schonken de soldaten hun mokken vol, voegden suiker en
melkpoeder toe en dronken dit brouwsel smakelijk op en nuttigden daarbij harde
koekjes.
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De Geallieerden strooiden
pamfletten uit met de oproep
aan de Duitse soldaten om zich
over te geven. Op 1 april 1945
was Enschede bevrijd door het
Tweede Engelse leger en het
Eerste Canadese leger.

Zware tanks aan de Parkweg

Singelbrug Station Zuid

Jimmy and I

Bag piper Zweeringweg april '45

Defilé Britse soldaten op de Markt in Enschede
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Deze Herinnering is gemaakt door Gerard van
Haeften. En vier foto's van bevrijders: Charles
Wallace the doc, Jimmy Hopcroft, Bert Saw en
Joe Pardy, vrienden van Gerhard.

En vier ansichtkaarten die de
Canadezen naar huis stuurden.
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Maar het was nog niet voorbij. Inmiddels waren
delen van Duitsland bevrijd en dat betekende dat
er nogal wat mensen weer terug naar Nederland
kwamen: repatrianten. Uit de Arbeidseinsatz,
mensen die in Duitse fabrieken hadden moeten
werken, krijgsgevangenen, maar ook mensen uit
concentratiekampen. Deze site maakt duidelijk
hoe ze opgevangen werden: http://
www.oorlogsgetroﬀenen.nl/thema/repatriering/
01_3OntvangstEuropa
Gerhard had zich aangemeld om daar als EHBO'er
bij behulpzaam te zijn. Op 25 april kreeg hij een
uitnodiging voor een gesprek en op 7 mei moest
hij beginnen. Zijn taak was vooral het ontsmetten
van degenen die binnenkwamen. Ontluizen met
DDT. Hij vertelde dat men er vaak erbarmelijk
aan toe was.

Familie Scheele - Lievenstro, Bert + Joe en
Bobbie de hond. Zweeringweg, zomer '45
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Doordat mijn werkgever, drukkerij Van der Schaaf en Zoon, bijna geen werk meer
had, kreeg ik permissie om uitgeleend te worden aan de Repatriëringsdienst, die
ingesteld was om Hollanders, die zowel vrijwillig, evenals gedwongen naar
Duitsland gevoerd waren, weer naar Holland terug te doen keren; men wilde
controle uitoefenen op eventuele ziektes en politieke gezindheid.
Ik kon 's Maandagsmorgens 7 Mei in dienst treden in een fabrieksafdeling van de
firma Menko aan de Roomweg.
De repatriërende Hollanders waren in Rheine (Duitsland) al voorlopig gescreend,
naar Enschede vervoerd en aan de Roomweg opgevangen en werden door een reeks
artsen onderzocht op ziekte, daarna gebaad en door de veiligheidsdienst aan de
tand gevoeld.
Diegenen waarbij schurft of een geslachtsziekte werd geconstateerd, werden een
verdieping hoger in het gebouw ondergebracht.
Langs de wanden stonden bedden waarop mensen konden slapen; diegenen die schurft
hadden werden van top tot teen ingesmeerd met speciale zalf en zij moesten twee
dagen binnen blijven, alleen gekleed in een onderbroek. Na die twee dagen werden
ze opnieuw onderzocht; zij die genezen verklaard werden mochten het gebouw
verlaten en werden ondergebracht in een voormalige lompenloods van de firma
Vromen en moesten daar wachten tot de toestand in het westen dusdanig was
gestabiliseerd dat ze weer naar huis konden gaan.
Diegenen waarbij een geslachtsziekte was geconstateerd moesten onder leiding
naar een specialist-dokter gebracht worden voor nader onderzoek.
Het eten werd verzorgd door de gaarkeuken en in grote gamellen bezorgd.
Op een gegeven dag was er dikke rijstpap en als toetje rode besjes; er was
zoveel dat er nog overbleef daar allen volledig verzadigd waren; dit kon 's
avonds verdeeld worden, maar niet voldoende voor iedereen.
Eén van de gasten had een fiets meegenomen uit Duitsland. Besloten werd een
wedstrijd op die fiets te houden; diegenen die het hardst gereden hadden kregen
nog een portie pap.
Op zekere dag werd een bekend stadstype binnen gebracht namelijk "Manus", die
ook met schurft behept was. Hij liep regelmatig in de stad met een oude fiets
met leren brandweerputs aan het stuur en zong dan altijd diverse liederen, zoals
"Oranje boven" en het "Wilhelmus" (de Duitsers hadden hem altijd met rust
gelaten).
Ook tijdens zijn verblijf in de repatriëringsopvang zong hij uit volle borst;
één van de gasten ergerde zich hier zo over dat hij zich bijna verbeet in zijn
hoofdkussen; later bleek dat hij gezocht werd door de Politieke Opsporings
Dienst als zijnde een zware pro-Duitse oorlogscrimineel.
Op een gegeven moment werd het zo druk dat het personeel in ploegen diende te
gaan werken, namelijk van 6 tot 14 uur en van 14 uur tot 22 uur.
Op zekere dag had ik van 6 tot 14 uur gewerkt en was naar huis gelopen aan de
Zweeringweg, ons tijdelijke adres.
De volgende middag werd mij bij het wisselen van de ploegen door een collega het
volgende meegedeeld:
Na mijn vertrek de vorige middag waren een stel vrachtwagens verschenen waarin
zich mannen bevonden, die door vier op de hoeken van de laadbakken gezeten
soldaten met hun stenguns in de aanslag bewaakt werden; een zware vangst dus.
Onder deze mannen zouden zich ook de beide Weerninks uit Zutphen bevonden
hebben.
Het weerzien met beiden heb ik dus jammerlijk gemist; hun straf zijn ze echter
niet ontlopen. Ze werden voor vele maanden in Nagele (de Noord-Oostpolder)
geïnterneerd om te werken.

Op 29 juni 1945 was de repatriëring grotendeels voorbij en kreeg Gerhard per 8 juli ontslag.
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De Nederlandse regering in ballingschap had muntbiljetten laten drukken die na de bevrijding in
omloop zouden worden gebracht. Ze lijken op Amerikaanse dollarbiljetten omdat ze in Amerika bij de
American Bank Note Company gedrukt zijn.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Nederlandse_bankbiljetten
Maar op 26 september werden alle biljetten onbruikbaar, omdat ze vervangen werden door het tientje
van Lieftinck. https://nl.wikipedia.org/wiki/Tientje_van_Lieftinck

Eind juni werd in Enschede de Avond Vierdaagse gehouden. Gerhard en vrienden liepen iedere avond
20 kilometer en dat leverde een diploma en een medaille op.
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Op 26 september 1945 kreeg Gerhard zijn geschiktheidsverklaring als oﬀsetdrukker. Hij was daarvoor
opgeleid bij drukkerij Van der Schaaf.
Op 16 oktober 1946 kon het gezin terug naar Janninksweg 17. Het huis was herbouwd, maar zonder veel
vernieuwing. Meubels en ander huisraad had men gekregen via instanties. Er was dus niets van henzelf.
Of de twee dames van de Zweeringweg terug konden in hun huis, weet ik niet. De woningnood was
hoog en het kon heel goed zijn dat de gemeentelijke huisvestingsorganisatie anders besliste.
Tot slot: de oorlog was voorbij. Gerhard was gekwalificeerd oﬀsetdrukker geworden. Het gezin was
weer terug in de oorspronkelijke maar opnieuw opgebouwde woning. De wederopbouw was begonnen,
de na-oorlogse jaren namen hun aanvang. Maar ook vele jaren later vertelde Gerhard nog met spijt over
dat wat hij op 22 februari 1944 was kwijtgeraakt.

Maastricht, oktober 2020
Peter Scheele
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Voor wie meer wil weten over de Tweede Wereldoorlog in
Enschede, zie dit museum van Eric Heijink:
http://secondworldwar.nl/enschede/
De ronde gedenkplaat op de voorpagina is gemaakt door
Gerard van Haeften, GeVeHa. Mijn vader kreeg het van hem
als aandenken. Op de achterpagina de achterzijde.
http://nl.wikisage.org/wiki/Gerard_van_Haeften
Dit boek komt uit de Boekenkast van Peter Scheele:
https://scheelpj.home.xs4all.nl/Site/
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