Een persoonlijke herinnering

Naar de Ostmark
Frits te Lintclo

R DVERTENTIEN
De Burgemeester van
Enschede
maakt bekend, dat de gelegen heid bestaat

KIN DEREN
UIT ENSCHEDE
tusschen acht en veertien jaar,

voor wie zulks in het belang van
hun gezondheid wenselijk is,
enige tijd uit te zenden naar de
RIjksgouw Boven-Donau (Oostenrijk).
Ouders . die voor hun kind
(eren) hiervan gebruik wlllen
maken, dienen zich vergezeld
. van hun kindleren), te melden
bij den Directeur van de Gemeentelijk Geneeskundige en
Gezondheidsdiens t te n S tad- I
huize, kamer 237, op 4, 5 en 6
Juli 1940, tussen 9 en 10.30 uur
voorm iddags.
I

Eind 1940. We waren nog niet zo
lang bezet door de Duitsers. De
propagandamachine werd
ingezet. Oostenrijk was al sinds
1938 ingelijfd en heette sindsdien
Ostmark.
De bur gemeester van Enschede kreeg
op 27 j uni 1940 het berich t dat de
gou w leid er (een soo rt commissaris
van een provincie) van Boven O ostenrijk zesdu izend N ederlandse
kinderen - tussen de ach t en vee rtien
j aar - uitnodigde. Z e konden wo rde n
onde rgebracht in
kind erherstellingsoo rde n en bij
welgesteld e gezinnen vo or herstel van
gezo nd heid. In onze stad w erden 41
kinderen aangem eld.
Blijkb aar was er ove r het gehele lan d
te we inig deelname, wa nt op 6 juli
kw am er opnieuw een brief uit De n
H aag: Het is waar, er heersdit de laatste
maanden in sommigegez innen in ons
land een z ekeregeest van verslagenheid en
slapte. Telkens en opnieuw val/en '?[(ers
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Sliepsteen

aan den oorlog. Ouders en vooral moedeis
hebben neiging hun kroost onder z ich te
houden. MCIt bedenke echter dat het hier
gaat om een GEZOND HE IDS BELA NG van de kinderen.
Een centrale D uitse instan tie
Kiuderaletion Ni ederlande - Ostntarle
was inmiddels in het leven geroe pen.
Bij het mini sterie w erd men
ong eduldig. Dri e dagen na de laatste
bri ef was het weer raak!
Door de Duitsdie autoriteiten wordt mij
(secretaris - Genetaal van Binnenlandse
Z aken) medegedeeld dat z ij onderstellen
dat in souuuige genieenten niet loyaal
wordt medegcwerkt. Z elfs de schijn van
niet voldoende tnedeiuetleing moet
vermeden worden ,
D e gem eente meldd e dat zij twee
keer een adverte ntie had geplaatst en
dat de hoofd en van scho len waren
ingeschakeld . D e gemeentelijke
inspecteur van het lager o nde rwijs,
de heer J.A. Sellenra ad, schree f aan
het onderw ijzend person eel: Hierbij
deel ik U mede, dat de aa ll,~[fte - termijn
is verlcngd I/aar 1 2 [uli aal/staal/de. Met
nadruk wijs ik U er op dat de lIitz ending
thans geldt voor A LLE leelplichtige
leerlil/gen die ONTS PAN N ING

behoeuen. D oor die drempel te
verlage n we rd de actie toch nog ee n
succes: O p 30 juli vertrokk en
82 meisj es en 87 j on gens uit Ensch ede.

D e kosten
Alleen als men als zeer beh oeftig kon
w orde n aange merkt, w erd en de
kosten door de Duitse instanti e
vergo ed. D e maximum bijdrage per
kind was f 15,- . Slech ts 24 kinde ren
hebben hier gee n gebruik van
hoeven te rnaken.
Aan kledin g, scho eisel en
toiletartik elen
we rd
f 3·335,24
besteed en voor rek en ing
van AnI/eI/zeng kwam
634,80
Te n laste van de
kin deruitzending
f 1 ·700 ,44
Ook toe n al we rd er getwist ove r wi e
wat betalen mo est. In eerste instan tie
had men op een deeln am e van maar
50 kinderen gerek end!

H et vertrek
Dagblad T ubantia schree f op derti g
juli ' 940 ove r het vertrek naar het
voor o ns onbekende land : VU! el/
tlIJil/tig uren zullen z e tussen de wielen
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z itten doch daarna wacht hun een prettige
vakantie in het prachtige Satzkanunetyut.
Op verschillende plaatsen in de stad z aR
III CII in het middaguur de kleine
vacantiegangers lopen en z ij uiaren
dadelijk te herkennen aan de volgepropte
rugzakkeIl , die z ij bij z ich droegelI.
Vader en moeder broertjes en z usjes allen
c«illgell mee naar het station om de
vertrekkenden uitgeleide te doen , O nder
leiding van D r. Koopal van de CCCD
werd het vertrek IJall de kinderen geregeld.
Achttien minuten over twee wees de klok
toen de trein z ich in belllegillc'< z ette. De
lallge reis was begonnen ...

Mijn herinneringen
A ls achtjarig lenaap]e z at ik in 1940 op de
Mariaschool aall de iVIekkelllOltsweg in de
klas vml metteer R oehifs. Hij vertelde OIIS
op 11 juli ollg elJeer dat ieder l'all OIIS die
gratis met vakantie naar Oostenrijk wilde
z ich diez elfde middag 1I0g moest opgel'ell.
A nders gillg hetfeest niet door! Ik had er
wel z in in en kwam om twaalf 1/1/1' met
dat verh aal thui s . Moeder zag het eerst
lIog niet zo z itten, maar vader vond het
wel best. Omdat ik graag wilde en het
toch niets kostte, mocht ik 1I1e wel
opgeZIelI. Z o gez egd z o gedaan. Er Zlo/gde
een medische kel/rillg door de directeur van
de CCCD, de heerAA. Koopal. Daar
kregen we te horen dat ik wel mee mocht.
Ik ben toen terecht gekomell in een
gehucht vlak bij Salz blllg bij een
caîéhoudster Maria Stöckl. Ze verwende
me met lekk ere knapperige broodjes met
marmelade. lil het dichtbijgelegeIl dorp
Pol/illg mocht ik ook 1I0g een tijd]« het
Duitse onderwijs vo/gell. Bijna ze veil
weken z ijn we weggeweest en, ZloorzoZler
ik het 1I1e kali herinneren, heb ik toch
geell heimwee gekeild, ondanles dat ik 1I0g
z eerjOlig was.
Achteraf gez iell kan ik me dat 111/ wel
enigszins voorstellen. 'A ls hlein killd liep
ik altijd al van hl/is weg . Wij woonden
aan de Lage Bothojstraat, 111aar ik was
vaak te vinden bij de portier van Vml
Heek 4 bij de Hema in de binnenstad,
Steeds tnoest er llaar mij gezocht worden,
Als het weer eens uit de hand gelopell
was. werd ik maar vastgebonden met een
lallg touw aan de schommelpaal.. .
Bronnen :
Cemceutearcnief EI/schede
Da<~bla d

Tubantia, 30 juli
Eigell hetinncringen

1940

