
Een vergeten hoofdstuk joodse geschiedenis

De Palestina
Klaas Jan Ui ldriks

- Pioniers in Enschede

De A lstcedsdicstraat, ter hoogte van de A'100iell h(~/5 traat , 111 1940 (situatie thans onlterlecnhaat:
K ilipcrsdUk f) Foto C .A .E.

U it gegeven s van d e j oodse en
burgerl ij ke gemeente b lijkt, dat
tussen 1933 en 1942 meer d an 100
P ales tina-pion ie rs werkzaam
w aren in En schede en Twekkelo.
T o t j an uari 1938 w o on den zij aan
de Als teed schestraat nurnrner 23,
daarna aan de toenmalige
Stroo tsweg rru rri rrrer 460 (n u
Gerin ksh oekweg).
O ver de toelating van d eze veelal
Duits e vluch telin g en was wel
correspondentie tussen het
Ministerie van Justitie en het
Enschedese Comité Duitsche
vluchtelingen. Veel inforrnatie over
deze Palestina-pioniers is na d e
oorlog verzameld door joop
Slager.

In de Alsteedschestraar was in 1933 de
H achsj ara van de Ago eda J isroeil
(officieel: O pleidingsinst itu ut vo or
ort ho doxe Palestin a pioniers) in het
leven ger oepen do or o.a. J ulius
Samson, die een slagerij had aan de
M ooienhofstraat 19 , m et assistentie
van de dame s Vrom en en Sanders. De
dam es sliepen in de Soendastraat, ee n
arme buurt met veel dro nken
m annen.

Brückenthal
In 193 7 kr eeg l-lilel Brü ckenrhal de
leiding. H et echtpaar Brückc nt hal
was op verzoe k van rabbi J osef
Brcuer te Frankfurt uit Palestin a naar
Enschede geko me n, wa nt bijna alle
Palestina-pi oniers kwam en uit
D uitsland . De hachsj ara
('geschiktma king ') Enschede
verzo rgde een beroepenopleiding
voo r hen die naar Palestin a
emigree rde n. Voornoemd echtpaar

w erd op 11 augustus 1937
ingeschreven in de burgerlijke stand
alh ier en w erd lid van de j oodse
gemeente. Ze waren de en igen van
de hachsjara die belastin gpli chtig
waren. N og in augustus [93 7

begonnen Hi lel en Amalic

Brü ckcnth al met hun werk aan de
Alstcedschcstraat .

N aar Twekkelo
Al in jan uari 1938 ko nd en ze met 40
pioniers naar de Haitnct's Esch
verhuizen ; op 3 december 1938 kreeg
de Ago cda, een ste rk ortho do x
rel igieuze organisatie, to estemmi ng
van de R ijksdienst het aant al deel 
nemers te ve rho gen van 40 naar 70 .

D e villa H aim er's Esch aan de
toe nmalige Stroctsweg 460 in
Twekkclo we rd gehuurd van de
familie Beltman en bleef tot 8
oktobe r ' 942 een j oods tehuis. D e
laatste hu ur der was op 8 oktobe r
Flora N oub erger m et haar kin d U ri ,
dat op I' novem ber 1941 was
ge bo ren in deze villa. H aar man
Mark us had de leiding o verge no me n
nadat Hilel Brückenthal in de zome r
van 1940 door de D uitsers was
opgehaald . H ilel en Amalie
Brückenthal-L and au kre gen hier dri e
kinderen: David , Israël en
M ordcchal. Mali en haar dr ie
k inderen we rde n in september '942
naar Westerbo rk gebracht, maar na
zes wek en ko n zij op haar Engels
Palestijns paspoort w orde n
uit gewisseld tegen Duitse vrou wen ,
die in Palestina w oonden. Mali
woo nde vanaf novemb er 1942 wee r
in Palestina. Haar m an Hil cl heeft de
kamp en in Duitsland overleefd en
we rd in 1945 met zij n gezin
hereni gd.

Deelnemers hachsjara
Weinig meisjes nam en deel aan de
hachsj ara zelf; wel waren ze erg actie f
in de hui shoudin g en de gro te tuin.
De j ongste was Esther Tachaucr, die
in 1922 in M arktbreit was geboren ,
de oudste Sidoni e Stessman n,
geboren in 1904 te H allen berg.
Ni em and trouwde tijdens de
hachsjara in Twckkelo , omdat er in
de villa te we inig ruimte was .
Som migen beloofden elkaar wel te
gaan trouwen na de oorlog.
De o udste man was Herman
Auerbach (1908) , die in 194 3 in
Sobibor we rd omgebracht . Op
Ema nuel de Leeuw na kwamen ze
allemaal uit Du itsland . N agenoeg alle
mannen heetten Israël, alle vro uwen
Sara. D it o ndersche idingsteken was in
Duitsland al verplicht gesteld. D e
Duitse regering besloot op 25
november 194 1, dat Duitsers die in
feite in het buiten land wo onden ,
gee n Dui tse staatsburgers meer
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Het Twchkelcr scltoolt]c, I/laar de mannen van de Hachsjarah sliepen, werd door de gel1leellte
Enschede beschikbaargesteld op verroei: F<1I! het Comité Duitse Vlllchte/illgell Foto Lco Mcttcrnich

ste eds m oeilijker. O p 3 I maart 1940
w erd w elisw aar door de dankba re
Palestin apioniers een feest

aang eboden aan de joodse geme ente,
maar dat was kennelijk een
bij zonderh eid . Eige nlij k onderhield
de familie Br ückeuth al de co ntac ten

met de j oodse gemeente. Shlomo Bi
G il (L3 ügcleisen) bevestigt de
onprettige ve rhouding. Hij schrijft:
[lVii moesten in de synagoge op de laatste
banleen plaats /I en:en, omdat wiigeen das
drO (IZCJ1 en geen hoge hoed hadden.
Waarschijnlijk wi lde m en zo weini g
mo gelijk geco nfrontee rd worden m et
de tradi tio nele , o rthodox-j oodse
erfenis uit het oosten. D e j ongens en
meisjes van de hach sj ara hadd en in

Dejoden van Twekkelo en
Enschede
D e co ntact en tussen de j oden in de
stad en die in Twekkclo we rde n

vertro k op ro juli 1937 en M ozes op
I maart 1939 naar Palestin a, N ico
Hoek w erd vermoord in
M authausen.

D e bew oners van T w ekk clo zagen de
jödden lopend of op de fiets naar de
villa of naar hun w erk gaan , dat
ongew oon zw aar vo or hen wa s en
erg moeilijk vanw ege het taalverschi l .

Vaak nam men een eigen pann etj e

mee, omda t de maaltijd en kosher

bere id moesten zij n . Siegfried
Lehmann werkte op de boerd erij van
Jan ten Catc , die oo k w eet dat M ax
Flaksbaum als schilde rsgez el op de
bo erderij van zij n vade r w erkte .

voor smid . M an frcd Stra uss werkte
bij smid Sachsc in Bock clo . W olf
Bu ch sbaum kreeg bij garage Sprake!
ee n scholing als automonteu r en
H ein cm ann G utmann als timmerman
bij Ter Pe lle aan de Lipp crker kstraat .
Vele ande re n kr egen een ople id ing
voor tuinman en tuinder bij R einder

R oering, bij Spelberg aan de
Schukkinkweg of bij l3Iikker aan de
H aaksbergerstraat te Usselo, na een
oproep van M ozes W ijnberg,
directeur der groenteveiling . Bij
Minie Smelt- Blikk er werkte n dri e
j oden , Bcrtus en M ozes Vromen en
Nico H oek , op de kw ekerij . H et
wa ren w el Palestin api oniers, maar ze
kwamen niet uit Twekkelo . Bertus

Vil/a Haiutcr's Esdi aan de GcrinkshocklVC_lZ (/lmcgcr Stroots iveg) , gcbOlllVd door ('1/ /lMr Arend
Beltman iu 1924, van 1938 tot cilld 1942 in _~ebnt ik bi] de Palestina-pioniers Foto S .H .S .E.L.

ko nden zij n ; daard o or verlo ren o. a.
de Palestin api oniers hun nationaliteit
en werde n statenloos .

Opleidingsplaatsen
Er heerste ee n geest van
kam eraadschap en ge drev enhe id tot
een beroep sopleiding: zo w erkte bv.
Arnold Erlangcr op ee n boerenbedrij f
en vo lgde daarn aast ee n opleiding

Haimer's Esch
In de villa de Hm'lIIcr~r E rdt was
ben ed en een grote ee tzaal met een

klein e stu dieruim te en ke uke n . O p
de ee rste verdieping w as ru imte voor
de synag oge en vo or stu die; daa r
waren ook de vertrekken vo or de
fam ilie Brückenthal. Op de boven ste

verdieping sliepen in dri e kleine

kamers de meisjes. In de kelder w as
ee n bergin g voor gro en ten en
aarda ppelen en een
w arm w ate rvoorzieni ng me t zelfs ee n
electrische pomp. Vaak ging men op

de fiets naar het badhuis in H engelo .
O m het huis wa s een gro te tuin m et
vruchtbome n en bessenstruiken .
Voor de mannen wa s er in de villa
gee n slaapplaats, maar zij sliepe n in de
garage en later in het leegstaande
T wekkelerschooltje , dat door
gem ee n tew erken voor gebruik
ge reed w erd gema ak t.
Van 1938 tot de zomer van 1940 was
ied ereen in deze villa gelukkig. In juli

1939 ginge n zes j o ngen s met het
vluc htelingenschip D om naar het
Beloofd e Land.
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Detail uit het Mauthauscnuununncnt hij de s)'l/a.l?oge:

TER NAGEDACH T ENIS AA N DEJ O O DSE
M EDEBUR.GERS DIE TIJDEN S DEJAREN 19-10-1945

DOOR DE DUITSE BEZ ET TER S WERDEN
VEIVvlOORD Foto Leo Mettcrnicli

D uitsland h et norm ale onderwij s
gevolgd en de elgenomen aan het
gewone m aatschappelijke lev en.

B o vendien was Twekkelo geografisch

nogal geïso lee rd, w as hun werk erg

zwaar en w as cr geen tijd voor
vr iendschappe lij ke co n tacte n, vo lge ns
j u lins Sam son, d ie het geestelijk
w elz ijn van de chaloetsie rn (de
j ongelui) ve rzorgde. Ee n w el heel

bij zonder woord van lof kr eeg dokter

D e Jong uit 13oekelo . D e familie
13rück enthal, di e hij m et raad en daad
te r zijde sto nd, zei: H ij is als een vader
voor af onz ejonge mensen! M et de
ec h tge no te van Sieg M enko gingen
ze m et de au to lin n engoed en

onderkleding kope n voor de jongens .
M evrouw Spits- Holzer kw am ui t
Duitsland en m aakte het co ntact m et
de Pa lestin apio nie rs wel veel
ge ma kk elijker.

De oorlogsjaren
Op 8 decem be r 1940 w as er aan
giften voor hun opleiding al
f 50 .000 bijeen. H et Comité Duitsene
vlilciltelillgell werd ge lei d door Sieg
M enko en Isidoor van D am was de
pennin gm eester , m aar de stuwende
krac h t erach ter was zeke r Gera rd
Sanders, die in ve rbi nding sto nd m et

j oden en ni et-j oden .

Na m ei 194 0 w aren het vooral de
b oeren die zich o n tferm de n over de
Palestinapionier s en zo rgde n voo r
hun eten, zo nder dat zelfs hun
arbe ide rs o f familie het w iste n. De
bo er en van Twekkelo , Boek elo en

U sselo verlee nde n vluch telingen
o n derdak . Tot in de zomer van 1942
werd de hachsjara betrekkelijk m et
ru st gela te n, zelfs tijd ens de razzia van

14 septe m ber 1941 , maar toen de
vrac h twagen kw am om de

Pale stinap ioniers op te halen , was het
huis... .leeg! Vertroleken per ] 0 - 12 - 19 4 2

staat acht er hun nam en admin istra tief
geregistreerd ; in feite wa s men veelal
eerder ver trokken of ondergedoken.

O p 13 april 1943 kwam het bevel da t
Nederland j od envrij moest zijn en het
werd zich m eld en of onderd uiken .
N u kw am o .a . de organisa tie van D s.
L.Overduin sterk in ac tie en zij
zorgde voor onderdak en

bro odbonnen. Als Jo han Sch ukkink
op de boerderij '1 W uiten bro od
bonnen aangeboden kr ijgt van ee n
he m o nbekende dame, weigert hij ze

aan te nem en . Hij w ilde zij n
o nde rd uikers niet ve rrade n .
O p 19 m ei [94 3 had ee n
jëddcnstreuper wel suc ces m et negen

o nde rge doke n j oden in de ze

Bo thofdwarsstraat. M alj am Cohen en
H élène M ain zer wa re n daar n ie t bij :
zij wa re n net door R euben Kahan
van de villa naar Friesland ge brac ht ,
waar DS. O verduin co n tact had m et

D s. Kees M oulijn in l3lij a. R euben

werd daar boerenarb eider. Ook

Sirnon Kö nigsbuc h en J ustin
Seligma nn hadden j uist o p tijd het
huis aan d e Bo th ofdw arsstraat ve r
laten . Zij g ingen naar de Bruggert
steeg. Toen ze dit hu is verla te n

hadden , woonde n ze m et zes co llegae
in ee n hu t tussen Twekkelo en
H engelo . O p het erve '1 Mors zaten
acht j oden o nde rge doken, waaro nde r
de fam ilies Stofkoope r en Van der
H o rst uit Ensche de . Ze woonde n in

de schuur en boven de stallen.
D e Palestinapi onier Zeev Bu chsbaum

m aakte m et vij f m annelijk e en éé n
vro uwel ij ke co llega in de b ossen va n
Boek clo ee n gat in de gron d van 4 x
4 m et er en anderhalve m eter di ep , dat
ze afde kte n m et go lfplaten en groen.
D e o rgan isatie-Overd uin zorgd'e vo or
voedsel en op gepaste w ijze vierde n

ze daar in februari J 943 de Slag o m
Stalingrad! Ze ko nd en op banken
zitte n en slape n . Jo han Schu kkink of
Jan van Elburg, o nde rdire cteur va n de
m elkfabrie k in 13oekel o , brach ten hun
vanuit de fabriek o p

de fiets het ete n . Voor

de D uitsers het gat
vo nden, had
Schukkink hen over
de boerderij en
ve rdeeld . Later

werde n so m m ige n

toch nog ge pakt en
vermoortd , ande ren
o ve rleefden en
em igreerden . 13erna rd
Berger , die bij de

familie in de B ro ek 
h CUrIlC zat, werd
kran kzinnig en ging
naar Z uidlare n. Vele
niet-j oden waagden
hun leven . Zo werd

Papc , directeur van de
m elkfabriek in
Bocke lo , m et zij n
zoon gea rres teerd en

verm oord. O o k bakker Jan van der
Veen aan de Windmolenw eg te
B oekelo werd opgepakt en naar
V ugh t ge brac h t, vanwaar h ij

licham elij k en geestelij k gebro ke n

terugkw am .

Van de ruim 50 Palestin api oniers. d ie
vanaf 1938 aan de Strootsweg
woonde n , heeft 4 5'X, het ge weld va n
de Tw eede W er eldoorlog overlee fd,

m aar op geen stu kken na zij n alle

verhalen ve rteld va n m oed en
zel fopoffering van de plaatselij ke
bevolk in g te n beho eve va n het
w elzij n en het lijfsb eh oud van de
Palestin ap ioniers di e ee ns woonde n

aan de Stro otsw eg te Twekkelo! !

T er herin nering aan al deze
ge beurten issen heeft beeldhouw er
Appie Drielsm a ee n gede nkte ke n
gemaa kt dat staat bij de synagoge aan
de Prinsestraat te E nschede. Bij de

o nthulling op ó no vember 199 1

kwam m en zelfs u it de V.S. en Israël

en wa s de gro te sjoel weer ee ns
he lemaal vol.
Bron :

H et bovenstaande is ge heel on tleend aan:

Z uylcn , L.F. van, Palestinapioniers in Twente

1933-1945 , een vergeten hoofdstuk , Enschede

Z.j.

Dit boek met Nederlandse tekst (88blz.) en

Engelse vertaling (7 1 blz.) is nog nieu w

verkrijgbaar bij het Van Deinsc Institu ut te

Enschede voor de prijs van f 2) ,-
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