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HENGELO’S VOLKSLIED 

Daar midden in de Graafschap 

 

 

Opmerking: Couplet 3 en 4 worden niet altijd gezongen. 

  

 
Daar midden in de Graafschap 
Daar ligt een dorpje klein 
Waar ik eens ben geboren 
Waar ik het liefst wil zijn 

Dat hele kleine dorpjen 
dat mij het meest bekoord 
't Is Hengelo mijn dorpjen (bis) 
Mijn woon- en lievelingsoord 
 
Daar midden in het dorpjen 
Daar staat een oude kerk 
Zo rustig en zo vredig 
Nog stevig en nog sterk 
Zijn heldere klokkentonen 
Hoort men nog elke dag 
'k Hoop dat ik nog veel jaren 
(bis) 
Zijn klanken horen mag 
 
Het dorp der paardenmarkten 
Wordt het wel eens genoemd 
Het is om zijne markten 
In stad en land beroemd 
Sinds eeuwen heeft de handel 
In paarden hier bestaan 
En de Hengelose markten (bis) 
Staan steeds nog bovenaan 
 

 
En rond dat kleine dorpje 
Ligt akker, bos en wei 
Daar werkt de nijvere landman 
Nog opgewekt en blij 

En in dit landrijk leven 
Wandelt men ongestoord 
en wordt het lied der leeuweriks (bis) 
Nog dagelijks gehoord 
 
Wat ook de tijd mag brengen 
Wat ook het leven biedt 
Mijn Hengelo mijn dorpje 
Vergeten doe ik u niet 
En wat er ooit mag komen 
Of wat er ooit zal gaan 
‘ik hoop dat ons mooi klein dorpje 
(bis) 
Nog jaren mag bestaan 
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Voorwoord 

"Daar midden in de Graafschap ligt een dorpje klein, 

waar ik eens ben geboren". 

Dit is de eerste regel van het Hengelose volkslied. Hengelo is 

een van de weinige dorpen in de Achterhoek die een eigen 

volkslied heeft. Daarmee onderscheiden wij ons van andere 

dorpen en steden in de regio. Wat we met veel andere dorpen 

en steden gemeen hebben is dat we in de maand maart en april 

in 1945 zijn bevrijd van de Duitse bezetter. Op 1 april 1945, 

eerste Paasdag, was Hengelo aan de beurt om haar bevrijders te 

verwelkomen.  

Om dit feit te vieren en te gedenken heeft de Oudheidkundige 

Vereniging een wandeling door het dorp samengesteld. Deze 

wandeling voert ons langs plekken waar Joodse dorpsgenoten 

hebben gewoond, waar razzia's zijn gehouden, waar een overval 

werd gepleegd en waar een dorpsgenoot werd doodgeschoten.  

Bij het samenstellen van deze wandeling hebben we gebruik 

gemaakt van verschillende archieven. Ook hebben mensen ons 

spontaan informatie verstrekt. Daarvoor willen wij iedereen 

hartelijk danken. 

Als Oudheidkundige Vereniging hopen wij dat deze wandeling u 

een indruk zal geven wat er zich in de oorlogsjaren in Hengelo 

heeft afgespeeld. Wij realiseren ons dat er in de (oude) 

gemeente Hengelo veel meer is gebeurd. We denken dan o.a. 

aan vliegtuig crashes, bombardementen en onderduikers. Omdat 

dit een wandeling is hebben ons beperkt tot de kom van het 

dorp.  

 

De Oudheidkundige Vereniging hoopt met deze wandeling een 

bijdrage te kunnen leveren aan het blijvend herdenken, dat wij 

in vrijheid leven. 
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We beginnen deze wandeling op het plein bij de 

hoofdingang van de Remigiuskerk. 

De 'grote kerk', oftewel de Remigiuskerk bevat twee klokken, 

een grote en een kleinere. De kleine klok is tijdens de oorlog 

gevorderd door de Duitsers ten behoeve van de oorlogsindustrie  

en op 25 januari 1943 uit de toren gehaald en in beslag 

genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echter, waarom werd de kleine klok gevorderd en niet de grote, 

die juist enkele honderden kilo's meer woog? Ook had de kleine 

klok een 'M' merk, wat inhield dat deze niet gevorderd mocht 

worden gezien zijn historische waarde. De kleine klok is van 

1446 en de grote klok van 1612.  

Kleine klok 
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De betrokken commissie (Nederlanders) die hierover ging besloot 

echter als soort van 'daad van verzet' om juist de kleine klok te 

laten vorderen en de grote te laten hangen. Wellicht niet 

beseffend dat de historische waarde van de kleine klok groter  

was.  

Al met al liep het met een sisser af, want waar niemand dit nog 

had verwacht kwam de klok na de oorlog terug vanuit een opslag 

in Tilburg waar veel in beslag genomen kerkklokken in opslag 

hadden gelegen. Op 9 augustus 1945 werd de klok weer in de 

voor hem zo bekende toren opgehangen. 

  

Remigiuskerk 
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Als we ons omdraaien richting Kerkstraat met de 

kerk aan onze rechterhand zien we aan onze 

linkerzijde de plek waar vroeger de winkel van 

groentezaak Wijnbergen gevestigd was.  

In de laatste week van maart van 1945 raakte, tijdens 

beschietingen boven Hengelo, het huis van Wijnbergen zwaar 

beschadigd. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Links achter de 
bomen: Verdwenen 
groentezaak 

Nu: leeg plein 
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We lopen nu met de kerk aan onze linkerzijde in de 

richting van Café De Zwaan.  

Als we hier naar links kijken zien we Eetcafé Jansen en Jansen, 

voorheen bakkerij en café Van de Weer. Oudejaarsavond 1941 

waren er Duitsers binnen die stomdronken waren en stennis 

schopten. De Ortscommandant werd erbij gehaald, maar die kon 

weinig uitrichten omdat ook hij dronken was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café De Zwaan 

Eetcafe Jansen en 
Jansen 
Vroeger bakkerij en café  
van de Weer 
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Met kapsalon Wuestenenk aan onze rechterhand gaan 

we rechtsaf de Spalstraat in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast Kapsalon Wuestenenk zien we Fruithuis Kuipers. In mei 

1944 werden er meerdere invallen gedaan door de Duitsers op 

zoek naar 'werkweigeraars', waaronder bij de familie Kuipers . 

 

 

 

 

  

Kapper Wuestenenk 

Fruithuis Kuipers 
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Met kapsalon Wuestenenk aan de rechterzijde lopen we 

verder de Spalstraat in tot de kruising Spalstraat 

en de Raadhuisstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kruising Spalstraat en Raadhuisstraat 
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Op de hoek van de Spalstraat en de Raadhuisstraat (huidige 

kledingzaak Frederiks) woonde aan het begin van de oorlog een 

van de Hengelose families Jacobs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij werden als Joodse familie weggevoerd door de Duitsers. 

Later in de oorlog werd deze plek de ‘Administratie van de 

Gravers'.  

Hier werd gedwongen arbeid voor de Duitsers bijgehouden.  

7 mannen werden hiervoor door de bezetter aangewezen.  Zij 

deden dit werk in de woning die dus voorheen bewoond werd 

door de familie Jacobs. 

  

Voor de oorlog huis van de familie Jacobs  
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We lopen verder de Spalstraat door totdat we aan de 

rechterzijde de apotheek zien. 

 

 

 

 

 

 

 

Het pand links naast de apotheek, het pand op de hoek, was 

voorheen café Maresch. Op 30 april 1944 hadden de voetballers 

van PAX een feestje bij Maresch, iets dat verboden was. Toen 

de Duitsers hier lucht van kregen hielden zij een razzia. Maar 

iedereen werd op tijd gewaarschuwd en kon tijdig wegkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apotheek 

Vroeger café Maresch 
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Verderop zien we hotel Leemreis. Onderduiken om niet in 

Duitsland te hoeven werken gebeurde behalve bij Maresch ook 

bij Leemreis. 

 

 

 

 

 

 

Schuin tegenover Leemreis stond vroeger zaal Michels  

(nu appartementen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel restaurant 
 Leemreis 

Hotel Restaurant 
‘Averenck’. Zaal Michels 
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We lopen verder tot aan de kruising van de Spalstraat en 

de Kastanjelaan en lopen rechtsaf de Kastanjelaan in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 1 oktober 1944 kwam de N.D.S.A.P. die de O.T. 

(Organisation Todt) op poten moesten zetten. Dit waren onder 

andere Einsatzleiter Henkel, Engel, Pohl en SS man Rauhut. 

Zij vestigden zich aan de Kastanjelaan in het gebouw van de 

huidige huisartsenpraktijk Het Raadhuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsaf vanaf de  
Spalstraat de  
Kastanjelaan in. 

Vestiging van OT in 1944 
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Op nr.9 woonde aan het begin van de oorlog de Joodse 

familie Löwenhardt. Nadat zij waren ondergedoken trok de 

heer Sminia in deze woning. Hij was het hoofd van de politie 

in Hengelo. 

 

 

 

 

 

 

We lopen verder tot aan de kruising Kastanjelaan en de 

Fokkinkweg. Aan de linkerzijde zien we het Rusthuis. 

In maart 1945 zat de Ortskommandantur in het Rusthuis 

aan de Kastanjelaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verblijfplaats Sminia 

Rusthuis 
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We lopen de Kastanjelaan verder door tot aan de 

kruising met de Banninkstraat. Hier lopen we 

rechtsaf de Banninkstraat in. 

Op 31 augustus 1944, de verjaardag van Koningin Wilhelmina, 

vond er aan de Banninkstraat een drama plaats. De spertijd was 

om 22.00 uur ingegaan. Om ca. 22.10 uur liep J.H. Vennegoor 

naar zijn huis Banninkstraat 18. Hij was even wezen buurten aan 

de overkant op Banninkstraat 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 18 

Nummer 17 
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Juist toen hij in zijn eigen tuin stond kwam er een patrouille 

aan, bestaande uit vier Hengelose Landwachters (dit waren 

bewapende en geüniformeerde NSB'ers). Eén van hen, Gerrit 

Sanderman was nota bene zijn buurman. De anderen waren Jan 

Bosch, Lambertus Klein Haneveld en zijn zoon Wim Klein 

Haneveld.  

Aangezien Vennegoor zich na de spertijd op straat bevond werd 

hem naar zijn persoonsbewijs gevraagd. Naar later bleek heeft 

hij het persoonsbewijs laten zien, maar weigerde het af te 

geven aan de Landwachters.  

De Landwachters die deze weigering niet accepteerden kregen 

een hevige woordenwisseling met Vennegoor. Zo erg dat op een 

gegeven moment twee van de Landwachters Vennegoor 

vastgrepen met de bedoeling hem op te brengen. Vennegoor liet 

dit niet toe en rukte zich los.  

Door deze schermutselingen waren allen inmiddels op straat 

beland en Vennegoor trachtte toen via de tuin van zijn buurman 

H. Niessink te ontkomen aan zijn belagers. Hierop heeft 

Lambertus Klein Haneveld met zijn jachtgeweer een schot gelost 

op de weg rennende Vennegoor.  

Latere metingen toonden aan dat de afstand tijdens het 

schieten slechts 7 meter was. Daarbij moet worden vermeld, dat 

het ten tijde van dit incident volle maan was en de 

Landwachters een zeer goed zicht hadden. Vennegoor werd ter 

hoogte van zijn linker heup getroffen door het schot hagel en de 

inwendige verwondingen waren dodelijk. Door de klap viel 

Vennegoor naast de woning van Niessink neer. 

Hij kwam echter weer overeind om vervolgens enkele meters 

verderop achter de woning van Niessink definitief ter aarde te 

storten. Uit getuigen verklaringen is later gebleken dat het 
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gewraakte schot om ca. 22.15 uur is gevallen. De Landwachters 

echter hadden verklaard dat het om 23.30 uur was geweest; dit 

waarschijnlijk om het overtreden van de spertijd wat 

aannemelijker te maken. De landwacht, die Vennegoor heeft 

doodgeschoten, is na de oorlog veroordeeld. Op maandag 4 

september was de begrafenis plechtigheid in een geheel gevulde 

Katholieke kerk te Hengelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluitend werd hij begraven op de Rooms Katholieke 

begraafplaats aan de Zelhemseweg. In 1983 werden zijn 

stoffelijke resten opgegraven en herbegraven op het ereveld 

van de Oorlogsgravenstichting te Loenen. 

 

 

 

 

 

 

Gedenksteen ereveld 
Loenen 
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We lopen door tot aan de kruising van de 

Banninkstraat met de Raadhuisstraat.  

Vlak voor de kruising op nr. 3 woonde tijdens de oorlog 

kleermaker Lanters die voor de Duitsers regelmatig verstelwerk 

aan de uniformen moest verrichten.  

 

 

 

 

 

 

Op nr. 5 woonde Polman waar men op de deel een radio had 

verborgen. De buren kwamen bij hem geregeld vragen of er 

nog nieuws was.  

 

 

 

 

 

Banninkstraat 3 

Banninkstraat 5 
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Op de kruising staan we nu tegenover Slagerij Raterink .  

 

 

 

 

 

 

 

Links naast de slagerij woonde ten tijde van de oorlog  

A.Weg die kuiper was. In september 1942 moest hij veel 

vlegels maken om handmatig te kunnen dorsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  A. Weg (links) maakte dorsvlegels 
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We slaan nu linksaf de Raadhuisstraat in. 

Na 100 meter aan de rechterkant staat in het Geurtzenplansoen 

een oorlogsmonument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets verder aan de linkerhand het oude Postkantoor. Ook tijdens 

de oorlog was hier het postkantoor gevestigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oude postkantoor 

Oorlogsmonument aan de Raadhuisstraat 
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Schuin tegenover het oude postkantoor zien we het oude 

gemeentehuis van Hengelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overval op gemeentehuis 

Deze vond op 19 mei 1944 plaats. Om ca. 13.10 uur bevond J.J. 

van der Peijl, ambtenaar ter secretarie, zich alleen op de 

secretarie van het gemeentehuis. Hij zag drie personen aan de 

overzijde van de straat staan, voor de schoenwinkel van de 

gebroeders Jansen. Eén had een rijwiel bij zich. Een vierde man, 

ook met rijwiel, voegde zich later bij hen. Van der Peijl kende ze 

niet. De twee zonder fiets liepen richting Vorden.  

Plotseling kwam bij Van der Peijl de gedachte op, dat ze mogelijk 

kwamen om de enige arrestant, een zwart handelaar uit 

Oostzaan, te bevrijden. De cellen voor de arrestanten bevonden 

zich aan de achterzijde van het gemeentehuis. De ambtenaar 

liep terstond naar de aangrenzende politiekamer om dit te 

voorkomen. Toen hij daar aankwam, hoorde hij een persoon 

tegen B. Grootbod, conciërge van het gemeentehuis, die juist de 
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arrestant te eten gaf, het bevel geven: "Steek je poten omhoog 

of ik schiet je door je donder".  

In zijn mening versterkt liep Van der Peijl terug naar de 

secretarie en belde de Groepscommandant der Marechaussee 

onderluitenant E.Sminia en vertelde wat er bij de cellen voorviel. 

Sminia, wonende aan de Kastanjelaan 9 (waar eerder de Joodse 

familie Löwenhardt woonde), kwam direct. 

De overvallers hadden intussen Grootbod de sleutels van de 

deur afgenomen. Eén van hen, een klein, gezet mannetje, was 

Van der Peijl gevolgd en onderbrak het telefoongesprek. Van 

der Peijl moest de handen omhoog steken, maar deze 

antwoordde met een kaakslag, zodat de overvaller over een 

bureau tuimelde. Direct daarna kwamen nog drie met pistolen 

bewapende personen de secretarie binnen. Ze eisten afgifte van 

de sleutel van de kluis. Van der Peijl weigerde aanvankelijk, 

maar de sleutel werd al snel in de linkerborstzak van zijn 

kantoorjas gevonden. Het openen van de kluis was daarop 

spoedig geschied.  

Twee personen gingen naar binnen om de distributiekastjes te 

openen. Ze probeerden met behulp van een steekbeitel en een 

hamer een van de houten kastjes, waarin de bonkaarten lagen, 

te forceren. Drie personen hielden Van der Peijl in de gaten, 

twee anderen bewaakten Grootbod in de gang. In totaal waren 

er zeven overvallers binnen.  

Intussen naderde Sminia het gemeentehuis, hetgeen de 

overvallers zagen. Zij riepen daarop "Politie". De twee mannen 

die in de kluis bezig waren verdwenen snel eruit. Van der Peijl 

werd in de kluis geduwd en deze werd afgesloten, met 

achterlating van de sleutel in de deur.  
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Zij namen de vlucht en ontmoetten achter het gemeentehuis 

Sminia, waarop een vuurgevecht ontstond.  

Sminia kwam tegenover een overmacht te staan en nam 

achterwaarts dekking zoekende de vlucht richting postkantoor, 

dat schuin tegenover het gemeentehuis lag. De overvallers 

zonden hem meerdere schoten na, een tiental kogels 

doorboorden de ruiten van het postkantoor. Ook Sminia liet zich 

niet onbetuigd, zodat een ruit in de erker van de 

burgemeesterskamer aan diggelen werd geschoten en enige 

kogels op het gemeentehuis afketsten. Dat hierbij geen doden 

of gewonden vielen leek een wonder. Misschien waren de 

overvallers slechte schutters, dan wel schoten zij opzettelijk mis. 

In het postkantoor bevond zich een PTT-beambte. Sminia riep 

hem enige telefoonnummers toe. De centrale in Hengelo was 

nog niet automatisch en Sminia was niet met de bediening op 

de hoogte. 

Hij kreeg, tussen het schieten door, verbinding met 

toestelnummer 268: veldwachter A.W. Bakker. Na dit korte 

maar hevige vuurgevecht vluchtten de zeven aanvallers op 

rijwielen in de richting van het dorp.  

Ten gevolge van deze schietpartij op klaarlichte dag was reeds 

veel publiek gealarmeerd, waaronder opperwachtmeester 

Pahlplatz, wachtmeester Weideman en G.Morsink, ambtenaar 

der secretarie. De laatste twee gingen het gemeentehuis 

binnen. Daar hoorden zij geklop op de kluisdeur. Van achter 

deze deur riep iemand. Op de vraag wie zich daar bevond 

kregen zij als antwoord: "Ik, Van der Peijl, laat mij eruit." Na 

opening van de kluisdeur kwam daar inderdaad, met gescheurde 

kleren, Van der Peijl uit.  

Uit zijn verhaal bleek dat het de bedoeling was geweest de 

diverse distributiebescheiden zoals bonkaarten weg te halen. 
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Maar er werd niets vermist. Direct werden telefonisch de 

omliggende gemeenten en andere politie instanties 

gealarmeerd. Alle wegen werden met behulp van Landwachters 

afgezet. Een uur later was een zware delegatie ter plaatse.  

Van de Sicherheitsdienst uit Arnhem kwamen de Duitser 

Kohremeyer en de Nederlander Van den Berg, uiteraard gereden 

door een chauffeur.  

Uit Doetinchem waren gekomen Opperluitenant Schouwink en 

Hoofdwachtmeester Willems en uit Zutphen Opperluitenant 

Meijdam.  

Om 17.15 uur kwam uit Doesburg het bericht, dat aldaar door de 

Landwacht een persoon was aangehouden, die voldeed aan een 

der signalementen. Voor confrontatie moesten Sminia, Van der 

Peijl en een van de heren van de S.D. naar Doesburg. Daar bleek 

de arrestant niet tot de zeven overvallers te behoren. 

 In Zelhem zou een fiets zijn geruild vanwege een lekke band. 

Door de overvallers waren: drie koffers, een hamer en een 

donkere hoed achtergelaten. In de voering van de hoed waren 

diverse papieren ingenaaid. Met daarop adressen, namen, 

merken en nummers van auto's. 

Desondanks is, voor zover bekend, nooit iemand opgepakt voor 

deze overval.  

Voor het verhinderen van de overval werd Sminia gehuldigd. De 

Directeur-Generaal van Politie had gelast dat Sminia eervol 

vermeld werd in het Algemeen Politieblad en op 27 juli 1944 zou 

worden gehuldigd. Dit moest een ware propaganda gebeurtenis 

worden. Om 11.30 uur arriveerde Luitenant-Kolonel J.E. 

Feenstra, een berucht NSB-er. Hij was Commandant van de 

Marechaussee, gewest Arnhem. Hij had altijd een lijfwacht bij 

zich. Dapper was hij niet. 
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Deze "menschenleverancier aan de S.D." was een van de eersten 

die op Dolle Dinsdag naar Duitsland vluchtte. Later keerde hij 

terug, om in het voorjaar van 1945 weer te vluchten. Na de 

oorlog werd hij gearresteerd en voor vele wandaden berecht. 

Tegen hem werd de doodstraf geëist en uitgevoerd. Overste 

Feenstra hield bij de huldiging van Sminia een met nationaal-

socialistische uitdrukkingen doorspekte toespraak.  

Van de propagandagebeurtenis die het moest worden kwam 

niets terecht. De meesten van de aangetreden manschappen 

moesten hier niets van hebben. De Hengelose bevolking bleef 

weg, zij vonden het maar wat jammer dat de overval mislukt 

was.  

Sminia was in feite het Hoofd van de Politie in Hengelo. De 

Duitsers zorgden er wel voor dat dit soort functies bekleed 

werden door mensen die aan hun zijde stonden. Zo ook Sminia. 
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We lopen door met aan de rechterzijde het oude 

Gemeentehuis en slaan rechtsaf de Schoolstraat in  

 

 

 

 

 

 

 

 

en lopen door tot aan de kruising met de Hofstraat en 

gaan rechtsaf de Hofstraat in.  
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Bij Hofstraat 3, aan de rechterzijde, verscholen achter het groen 

staat "het Hof".  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Hof is waarschijnlijk van oorsprong een hofstede die in de 

18 eeuw tot herenhuis is verbouwd. In 1894 stierf de laatste 

Snethlage, een familie die 100 jaar op het Hof heeft gewoond. 

Drie opeenvolgende generaties Snethlage waren dominee in 

Hengelo.  

In 1913 heeft burgemeester Jhr. Reynst (vrijgezel) het Hof 

gekocht. In 1936 ging burgemeester Van Hoogstraten er met zijn 

gezin wonen tot 1956.   

In de avond van 19 september 1944 kreeg de burgemeester de 

opdracht vanuit het Rijkscommissiariaat te Arnhem om voor 500 

valide mannen te zorgen die de volgende ochtend op het station 

van Doetinchem klaar zouden moeten staan om te gaan werken 

in Duitsland. Hij weigerde, waarna hij direct onderdook met zijn 

gezin. De daarop volgende dagen doken nog acht ambtenaren 

met hun gezinnen onder. Waaronder ook de gemeentesecretaris, 

de heer Morsink. 
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Op donderdag 21 september 1944 begonnen de nieuwe 

burgemeester, de heer J. Visser en zijn nieuwe secretaris. Zij 

werden vergezeld door andere NSB'ers en landwachters. Na de 

bevrijding op 1 en 2 april 1945, namen de ondergedoken 

ambtenaren hun vertrouwde plekken weer in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
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We lopen door richting Ruurloseweg.  

Vlak voor de kruising met de Ruurloseweg zien we rechts het 

monument van de Hengelose synagoge die hier aan de overkant 

van de weg heeft gestaan. In 1947 werd de Hengelose Joodse 

gemeente ontbonden. De synagoge werd enkele jaren later 

afgebroken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herinnering aan de synagoge van de Joodse 
gemeente 

Herinnering aan de synagoge 
van de Joodse gemeente van 
Hengelo onderdeel van de 
fototegelroute. 

Stenen zijn onderdeel van 
lichtmonument LEVENSLICHT,  
herinnering aan de bevrijding  
75 jaar Auschwitz  
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We gaan linksaf de Ruurloseweg in. 

Op Ruurloseweg nr. 6 woonde het echtpaar Louis Philips en 

Bertha Baer met hun kinderen Jacob, Mina, Simon en Philip. 

Deze familie runde op dit adres een slagerij. Toen in 1940 de 

oorlog uitbrak, woonden zoon Philip en dochter Mina nog thuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Ruurloseweg 10 woonde het echtpaar Levie Meijers en Jetta 

Bamberg met de zonen Jacob, Louis, Elie, Herman en Leo. In 

1940 woonde alleen zoon Louis nog bij zijn ouders thuis. Op 

Ruurloseweg 12 woonde Simon Philips met zijn vrouw Julia en 

zoontje Louis. Simon was een zoon van Louis Philips en Bertha 

Baer die op nr. 6 woonden.  
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Op Ruur loseweg 18 woonde het  echtpaar  A lex  Cohen 

en Sara  Jacobs  met  hun  k inderen F r i t s ,  Bram en  Hans .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze  won ing  i s  a fgebroken en e r  i s  een n ieuwe won ing  

voor  in  de  p laats  gekomen .   
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Enke le  meters  verderop z ien  we in  he t  t ro t to i r  een 

fo to tege l  van  de  oude  Openbare  Lagere  schoo l .  T i jdens  

de  oor log werden h ie r  rege lmat ig  Duitse militairen 

ingekwartierd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbare lagere 
school  
in 1966 

 

Openbare lagere 
school  
In het trottoir 
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Op de Ruurloseweg slaan we de 1e weg rechtsaf de 

Beukenlaan in. 

Deze lopen we helemaal uit en steken rechtover, met aan de 

onze linkerhand het water van de Bleek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We lopen de Rozenstraat in. Op de Rozenstraat slaan 

we de 1e weg rechtsaf het lekink op.  
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In maart 1945 werden enkele huizen aan de linkerzijde van 

deze weg beschadigd door luchtgevechten die boven Hengelo 

plaats vonden.  

We lopen hierna rechtdoor en we eindigen dan op de 

kruising met de Spalstraat. 

Dit is het einde van deze wandeltocht die u heeft gevoerd 

langs de belangrijkste gebeurtenissen en plekken in het 

centrum van Hengelo Gld tijdens de oorlogsjaren. 

Aanvullende informatie: 

Inkwartiering Duitsers 

In de avond van 4 september 1944 vond er inkwartiering van Duitse 

militairen plaats. Een gedeelte kreeg onderdak in het feestgebouw 

Concordia. Het andere deel bleef bij de Spannevogel aan het eind 

van de Vordenseweg in hun wagen overnachten. Hier ontstond later 

op de avond een onderlinge discussie waarbij geschoten werd, met 

als gevolg een dodelijk getroffen Duitse soldaat. Verdere 

inkwartiering in Hengelo vond plaats in: De Bijzondere lagere school 

met den Bijbel (omgeving Regelinkstraat), R.K. Bijzondere lagere 

school (omgeving Welkoop), de O.L. School aan de Ruurloseweg, 

't Kervel, 't Zelle, het Meeninkbosch. 

Op 15 september 1944 was de inkwartiering ten einde toen alle 

troepen richting Doetinchem afmarcheerden. 

Om een idee te geven van het aantal Duitsers in Hengelo 

volgens de heer Morsink in 1940 en 1941: 

22/23 mei 1940: 3 officieren, 2 onderofficieren, 31 manschappen en 

49 paarden 

12 juli tm 31 juli 1940: 200 SS-manschappen en 100 manschappen 

toebehorend aan de FLAK (Flieger Luftabwehr Kanonen) 
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Geschat aantal over geheel 1941: 20 officieren, 300 onderofficieren 

en 800 manschappen. Hierbij zijn niet meegeteld de manschappen 

die bij de zoeklichten stonden opgesteld. 

Bombardementen/ beschietingen: 

Op 19 november 1943 vond boven Hengelo een luchtgevecht plaats 

tussen een eskader geallieerde bommenwerpers die op weg waren 

naar Duitsland en het Duitse luchtafweergeschut. Ten gevolge 

hiervan wierpen de bommenwerpers hun bommenlast af. Met als 

gevolg dat in de gemeente zo'n 100 tal bommen naar beneden 

vielen. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor, dit tot grote 

verbazing van de mensen die het hebben meegemaakt. Alle 

gebouwen dreunden en schudden als gevolg van het ontploffen van 

de bommen. B.N. 44: blindganger F.N. 30: aanzienlijke schade, 

gebouw afgebroken. 

 

Bevrijding: 

In de voormiddag van 1 april 1945 kwamen de eerste tanks van de 

Canadezen aan in Hengelo Gld. De eerste patrouilles van de 

Canadezen kregen af en toe enig vuurcontact met achtergebleven 

kleine Duitse troepenafdelingen. 

Door een tank komende uit de richting Zelhem werden nog enige schoten 

afgevuurd op de toren van Hervormde (Remigius) kerk. De granaten sloegen 

tegen de hoge torenmuren, terwijl er enkele door de spits gingen. In de loop 

van de voormiddag van 1 april hadden nog enkele Duitse soldaten aan de 

Spalstraat hoek Kastanjelaan ter hoogte van de Boterfabriek een 

kanon in stelling gebracht. Toen de eerste Canadese tanks bij hotel 

Langeler zichtbaar waren geworden werden door dit kanon enkele 

schoten richting de tanks afgevuurd. Deze schoten veroorzaakten 

schade aan het Tramwegen stationsgebouw, terwijl ook enkele 
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bomen vernield werden en omgehakt moesten worden. De tank 

beantwoorde het vuur waardoor er een Duitser sneuvelde net als 

enkele paarden. De overige Duitse militairen vluchtte woningen in 

en werden later opgepakt. Vanaf de Vordenscheweg was door een 

omtrekkende beweging een andere tank genaderd die ter hoogte 

van het feestgebouw Concordia het vuur opende op een foerage 

wagen en deze vernietigde. Om ±17.00 uur was heel Hengelo 

bevrijd van de Duitsers. Men kon na 5 jaar weer in vrijheid 

ademhalen. 

Toch is Hengelo in de daaropvolgende nacht aan gevaar ontsnapt. 

De avond van 1 april trokken de Canadezen in de richting van 

Ruurlo/ Borculo en Vorden verder en lieten Hengelo zonder 

bezetting achter. De commandant had de bewaking overgedragen 

aan de zogenaamde Binnenlandse Strijdkrachten. Dit waren 

grotendeels burgers, waarvan de meeste voordien wel in militaire 

dienst waren geweest. Als commandopost werd hotel Langeler 

gebruikt. Zij bezaten geen wapens, hooguit een in beslag genomen 

Duits geweer of pistool. In de loop van de nacht kwam er een Duitse 

patrouille uit de richting van Zutphen voor Hengelo tot stilstand. Zij 

hadden gelukkig de moed niet om Hengelo binnen te trekken. 

Hadden zij dit wel gedaan dan was dit heel anders afgelopen! 

 

 

Deze wandeling is tot stand gekomen met medewerking van: 
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