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uitgangen af zodat er niemand uit kon en voerde de mannen's middags
af.'l

Kampen was twee dagen later aan de beurt. 'Tegen elf uur des ochtends
rijdt', aldus de illegale werker A. van de Kamp,

'de auto met luidspreker rond. 'Het is van dit ogenblik aan verboden de stad te
verlaten op straffe van de dood.' Alle mannen van achttien tot vijftig moeten aan
de stellingen werken en wie zich niet meldt, heeft de strengste tuchtiging te
wachten ... In de kamers en kantoren denken mannen met strakke gezichten
ingespannen na. Wikken, wegen, bidden. Vrouwen bedwingen hun tranen,
trachten flink te zijn, leggen kleren klaar' -

maar toen om twee uur des middags de aanmelding sloot, waren er maar
'enkele honderden vrijwilligers' komen opdagen. Huiszoekingen volg-
den waarbij 'geld en goed en voedsel' werd gestolen. 's Avonds kwam
Rauter naar Kampen en gelastte dat er drie gegrepen weerspannigen
zouden worden doodgeschoten. Zelfs die intimidatie hielp niet voldoen-
de. Pas toen de Ortskommandant bekend had gemaakt dat alle weigeraars
die men in handen kreeg, ter plekke gefusilleerd en hun vrouwen en
kinderen naar de concentratiekampen gebracht zouden worden, kreeg,
aldus van de Kamp, 'het eerloze, laffe ongedierte zijn zin ... Velen gaan'
(kennelijk voldoend velen) 'maar ook nu velen niet."

In de laatste week van oktober waren de industrieplaatsen in Twente
aan de beurt voor nieuwe razzia's die in totaal op zijn minst twaalfdui-
zendtweehonderd werkkrachten opleverden, ca. negenduizend alleen al
in Enschede waar in de textielfabrieken de arbeiders werden verrast die,
anders dan met de in Hengelo overgebleven arbeiders het geval was
geweest, nog geen speciale Ausweis met stempel van de Rüslungsinspektion
hadden gekregen. Intussen leverde ook Hengelo nog ca. driehonderd
spitters op. Meer dan driehonderd werden er op een weide buiten de stad
geconcentreerd waar men persoonsbewijzen, medische attesten en andere
papieren aan twee Duitsers kon laten zien. '.'\'i(h/ ciiunal das A/ter galt',
schreef de NSB-burgemeester van Hengelo verontwaardigd aan de Beau]-
tragte in Overijssel (Mussert ontving afschrift van die brief').

"Menschen von 58 jahren u/urden noch den Eineusetzenden geschickt, Leute, die nun
wirklich gut hätten arbeiten können, kamen frei. Mein Beigeordneter und der hiesige
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