Kleine monumenten (36)

Monurnerit in het souterrain
Arn old Fo rt ui n
H onderden ker en ben ik er langs gefietst. M et colo nnes m ed e-scholi eren , o p
terugw eg van H en gelo naar Enschede. Langs het kleine m onument in de berm
van de weg, dich t bij dc Bro eicrd aan de H en gclo sestraat. Alt ijd sto nde n er
bloe me n voor het sobe re houten kruis, m et daarin het wa pe n van de ge mee nte
H aaksbergen met op het dw arshout: '3 m ei 1<)43' en o p het staande hou t ee n
aantal nam en . In het voorbijgaa n las je ze: J. H . Asbroek, W . Barends,
B.H . Bos,j.H. Geuvers , G .J. H ol term an,j. O ltwatc r, W .Th. j. van Sark en
A. B. Wij len s. N am en van Haaksbergse textielarbeiders die bij die plek 'a uf de r
Flucht' werden neergesch ot en door Du itse mitrailleurs. Zo m aar. O mda t ee n
Du itse o fficie r m et de o nve rge te lij ke naam Schatz daarm ee stake rs bij D.
Jorcban en Z on en 's. Textielfabrieke n wilde straffen.
Sch atz had de m ann en , met ee n aantal van hun co llega 's, o nde r w ie vrouwe n,
zelf aange wezen. Hij liet ze naar het klooster op Dolph ia in Ensc he de bren gen .
De vro uw en m och ten tegen tien uur, te voe t, naar hui s. Negen man ne n
we rde n in ee n vrachtauto gedwongen die richting H en gelo verdween. Bij de
Bro eierd klonk het bevel: ' Los'. D e mann en klom me n uit de auto en spro ngen
weg in het dui ster. Zeve n werden er zonder vorm van proces door ee n
kogel rege n gedood ; tw ee wisten cr te o ntsnappe n. Een van de o ntsnapte
mann en, A.B. W ijlen s, w erd de vo lgende dag van zij n we rk ge haald en ee n
paar uur later alsnog ge fusillee rd. D e tw eed e vluch teling, de IS-j arige H erm an
Göring, dook o nde r. Hij kon het navertellen .
N a de bevrijding we rd bij de Brocicrd ee n gede nkte ken , ee n kru is, ge plaatst o p
de ram ppl ek . Als blijve ndc herinn ering aan het dram a. Dat kr uis was , toen de
H eu gclosestraat nabij de Universite it Twen te werd aange past, vervangen doo r
een nieuw, maar goed gelijkend kru is. H et wordt , als in ee n bescherming,
o marmd door hoge co nife ren en laaggro eien de stru ike n, achte r de 'rug' van de
H engclosestraat. H et o ude krui s kreeg een plek in het m useum van de
histori sch e krin g Haaksbergen.
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