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TEN GELEIDE
Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.
( Leo Vroman Vrede )
De Tweede Wereldoorlog roept ook vijftig jaar na de bevrijding bij veel mensen nog altijd emoties op,
zeker bij hen die deze periode bewust hebben meegemaakt en daarbij ervaringen hebben opgedaan,
die ze nooit meer zijn kwijt geraakt.
Toch was Losser geen dorp waar bijzondere oorlogshandelingen hebben plaatsgevon¬den. Maar ook
hier ondervonden de mensen dagelijks aan den lijve wat het betekende om niet meer vrij te zijn, met
alle geestelijke en materiële beperkingen.
Ook hebben mensen het verlies van hun dierbaren moeten verwerken, een verlies, vaak zo willekeurig,
zo onbegrijpelijk en zo wreed, dat dit grote wonden heeft geslagen.
Veel mensen zullen dit boek dan ook met gemengde gevoelens ter hand nemen, temeer omdat er over
Losser te tijde van de Tweede Wereldoorlog nog niet eerder een publikatie is verschenen.
Toch is het belangrijk dat ook over deze periode eindelijk een boek verschijnt en de Historische Kring is
de auteur, de heer J.J. Luizink, hiervoor veel dank verschuldigd. Hij heeft gedurende een aantal jaren
het nodige speurwerk verricht, gesprekken met mensen gevoerd, historisch materiaal en foto's
verzameld en dit alles op zijn eigen wijze in een uniek boekwerk samengebracht.
Voor de naoorlogse generatie, waartoe ik zelf behoor, is de vrijheid een vanzelfsprekendheid. Wij
kunnen ons moeilijk voorstellen, dat het vijf jaar lang heel anders is geweest, laat staan dat het zo
maar kon gebeuren en weer zou kunnen gebeuren. En met dat gevoel van onmacht dat ons daarbij
bekruipt en met die vraag van "hoe hebben mensen andere mensen zoiets toch aan kunnen doen",
weten we nog steeds niet goed raad.
Maar iedereen kan helaas dagelijks zien, dat het elders nog steeds gebeurt en ook in ons eigen land en
de landen om ons heen is de geesteshouding, die dit alles heeft veroorzaakt, weer in opkomst.
Want het waren natuurlijk niet "de Duitsers" die ons dit hebben aangedaan, het was een bepaald soort
mensen, waardoor dit alles mogelijk is geworden. Wij hebben, zeker in dit grensdorp, al lang weer
geleerd om met de bewoners van het land aan de andere kant van de grens, als een goede buur samen
te leven. En zo hoort het ook.
Waar wij echter tegen moeten blijven strijden, ook vijftig jaar na de bevrijding, is de mentaliteit, die dit
alles heeft veroorzaakt en waardoor de geschiedenis zich kan herhalen.
Abel
Herzberg zegt hierover in het kleine, maar indrukwekkende geschrift "Amor fati", waarin hij op een
bewonderenswaardig afstandelijke en daardoor de te indringender wijze, reeds in 1946 zijn ervaringen
in het kamp Bergen Belsen beschrijft het volgende:
" Maar en zijn mensen die weten van een scheidslijn tussen geoorloofd en ongeoorloofd, en mensen
die dat niet alleen niet weten, maar het niet weten willen. Tussen hen is geen vrede."
Historische Kring Losser, februari 1995, Thea H. Evers - Evers / voorzitter
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VOORWOORD
Deze uitgave wil in kort bestek laten zien hoe de bevolking van de gemeente Losser de Tweede
Wereldoorlog is doorgekomen en heeft ervaren. Het is een onvolledige samenvatting, want wat
gisteren is gebeurd, is vandaag al niet of nauwelijks meer waar te nemen. Bovendien kan iedere
Lossernaar over deze periode zijn eigen verhaal schrijven. Dit is de simpele waarheid die zeker ook
geldt voor de gebeurtenissen die vijftig jaar geleden hebben plaatsgevonden in Losser en de
bijbehorende kerkdorpen Beuningen, De Lutte en Overdinkel.
De feiten vervagen en de personen die nog wat kunnen navertellen, worden in aantal steeds minder.
Toch is het goed dat een gemeenschap haar verleden kent. Deze kennis geeft acceptatie, geeft liefde
voor het bestaande en is een bron van denken voor de toekomst.
Het verzamelen van de gegevens deed in het begin vermoeden, dat er in Losser niet zoveel gebeurd
was. Maar bij het napluizen van de archieven kwam men van het ene bronnetje bij de andere bron en
bleek er toch voldoende stof aanwezig te zijn om aan het papier toe te vertrouwen, zodat de
toekomstige generatie over deze periode niet behoeft te zeggen: "Ik kom oet Loster..."
In maatschappelijke zin veranderde er in Losser niet zoveel gedurende de oorlogsjaren; ontwikkelingen
die allang voor 1940 hadden ingezet, vervolgden hun weg. Maar de Lossernaren waren geen baas in
eigen huis en moesten zich ongewild door de buurman vijf jaar lang de les laten lezen. Vele burgers van
Losser hebben in die periode hun leven gegeven of opgeofferd en daarmee ontroostbaar veel leed
achtergelaten.
In het begin van deze uitgave is een korte samenvatting van de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog
opgenomen, die vooral de jongere lezers kan helpen met de vraag: "Wat had de buurman hier te
zoeken?".
Bij het verzamelen van de gegevens heb ik dankbaar gebruik mogen maken van de resultaten van een
onderzoek naar verzetsactiviteiten door de heer A.F. de Jongeburcht, waarvoor ik zeer erkentelijk ben.
Een bijzonder woord van dank ook aan het gemeentebestuur van Losser en de afdeling Archiefbeheer
voor de verleende medewerking. En uiteraard aan mijn vrouw, die mij op mijn speurtochten dikwijls
vergezelde en behulpzaam was. Aan mijn dochter Marian voor het typewerk, aan Heleen Wolfs en
mijn zoon Jeroen voor het type- en kaartwerk. En aan al de oudstrijders en andere Lossernaren die hun
gedachten weer zo'n vijftig jaar moesten terugschroeven om te weten: 'hoe was het ook al weer?'
J.J. Luizink

I EEN DORP MET VELE GEZICHTEN
1.1 Losser in de jaren twintig en dertig
Professor Fischer schrijft in zijn historische verhandelingen, dat in de achttiende eeuw in Twente
hoofdzakelijk textiel en landbouw de middelen van bestaan waren. In Losser werkte toen liefst 66,6%
van de beroepsbevolking in de textiel. Dat bleef zo in de negentiende eeuw. En ook tot ver in de
twintigste eeuw was de afhankelijkheid van de textiel nog groot. Wat wel veranderde was het
produktieproces: de huisnijverheid ging langzamerhand over naar handmatige produktie in spin- en
weefzalen. Na 1835 werd het handbedrijf geleidelijk gemechaniseerd. We zien in de statistieken dat
vanaf die tijd het percentage textielwerkers terugloopt,.......maar slechts langzaam. Pas in 1960 zou de
neergang van de textiel definitief inzetten, waarna de bedrijfstak met rasse schreden instortte.
Tijdens de periode tussen de twee wereldoorlogen van dit alles echter nog niets te bespeuren. De
lange slierten fietsers die in de jaren dertig naar Enschede trapten, waar zij voor het merendeel in de
textielfabrieken de kost verdienden, leken voor altijd tot het straatbeeld te behoren. De stroom was
vanaf het begin van de jaren twintig - nadat de Duitse mark als betaalmiddel bijna waardeloos was
geworden - op gang gekomen. Tegen het eind van de jaren dertig kwam er wel weer een lichte trek
naar Duitsland, maar de hoofdstroom bleef gericht op Enschede.
Niet voor iedereen was een baan weggelegd. Werkloos zijn was aan de orde van de dag en de sociale
voorzieningen stonden op een laag niveau. De vele werklozen - het landelijk gemiddelde lag op 17,6%
van de beroepsbevolking en in Losser lag dit naar alle waarschijnlijkheid ook op dit niveau - moesten
voldoen aan een strenge stempelplicht, zij dienden zich soms twee keer per dag melden, zodat zwart
werken practisch onmogelijk was. Vaak ook werden ze ingezet om met schop en kruiwagen de talrijke
Losserse zandwegen te helpen opknappen. Sommigen moesten helpen om de achter Almelo gelegen
Weitemanslanden gestalte te geven. Schraalhans was keukenmeester. In de schoolgangen stonden
rijen klompen; schoenen waren voor een enkeling weggelegd. En tijdens de bijna militair aandoende
marsoefeningetjes op de speelplaats was de lucht vervuld van het houten geklepper van klompen.
De mesthopen waren dan wel van het "Loo" verdwenen, veel huizen hadden nog niendeuren. De
Dorpsbeek, een samenvoeging van de Aalsgaardenbeek/Oldenzaalseveenbeek en een stroompje van
het Rot, die samenkwamen bij de Rooms-Katholieke kerk, was tot in het dorp nog een open stroom.
Pas in het begin van de jaren veertig werd deze gerioleerd (bij raadsbesluit van 2 april 1940). Toen
verdween ook het zogenoemde 'Kanaal', een gegraven verbreding over een lengte van ongeveer 80
meter, uit het dorpsleven. Het stukje bij de Schuurkerkstraat werd pas later gedicht.
De elektriciteitsvoorziening werd voor het overgrote deel van het dorp pas in het midden van de jaren
twintig gerealiseerd waardoor de petroleumman langzamerhand uit het straatbeeld verdween. De
aanleg van het stroomnet gebeurde uiteraard bovengronds. In de zomerdagen vormden de houten
lantaarnpalen die langs de wegen stonden een ramp voor de vliegerende jeugd. Als de staart van de
vlieger om de elektrische draad sloeg, was de pret voorbij.
In de laatste oorlogswinter, toen de bezetter de stroom afsloot, waren de palen echter een uitkomst.
Met een koper- of ijzerdraadje, bevestigd aan een stok of panlat, kon men als het donker was de
stroomverbinding tijdelijk herstellen. Bij het naar bed gaan moest de verbinding weer ongedaan
worden gemaakt, waardoor soms hachelijke situaties ontstonden.
De spoorlijn door het dorp was tot aan 1942 nog een vertrouwd beeld. Op 10 juli 1903 had de trein zijn
eerste feestelijke rit van Gronau naar Denekamp gemaakt. In 1936 werd de lijn voor personenvervoer
gesloten en in 1942 ook voor goederenvervoer. Aansluitend werd hij opgebroken en gebruikt als
materiaal voor de Duitse oorlogsmachine.
De melkbussen sierden nog de weg bij de verschillende boeren en keuterboeren. Ze werden opgehaald
door de "melkveurders" die ze naar de melkfabriek brachten en uiteraard ook terugbezorgden met
wat ondermelk (afgeroomde melk). Het Rot, de Voswinkel, de Muchte en Zweermansgaarden waren
bijkans maagdelijk en werden nog volop gebruikt als landbouwgrond. En het Hannekerveld met zijn
vuilnisbelt was nog het eldorado voor geheel klootschietend Losser.
Het gemeentehuis was tot aan de Tweede Wereldoorlog een dun bevolkt gebouw, waarin overigens
ook nog de politiepost was ondergebracht. Het bijzonder onderwijs kreeg in 1930 zijn wettelijke basis,

waardoor de toen nog openbare Martinusschool, een R.K. signatuur kreeg. De Vrijwillige Landstorm
oefende in het Christelijk Verenigingsgebouw en op het Hannekerveld. Dit vrijwilligerscorps bestond uit
mannen die waren vrijgesteld of vrijgeloot van de dienstplicht. Maar ook Lossernaren die hun
dienstplicht al hadden vervuld namen hieraan vrijwillig deel. Het voetbalspel won aan populariteit en
dit leidde tot de oprichting van diverse clubs: PJ in 1919, TAR in 1926 en Losser (eerst onder de naam
Olympia) in 1930. Het vinden van een geschikt speelterrein bleef echter een probleem. Welke boer
wilde nu zijn weiland ter beschikking stellen aan de voetballiefhebbers? Weinigen.
Het was een tijd waarin de herfstvakantie door de schoolkinderen nog 'tuffelgardervakantie' werd
genoemd. De bakker gebruikte nog 'boesken'(takkebossen) voor zijn oven. De coöperaties 'de
Werkman'(R.K.) en 'Steun in de Strijd'(S.D.A.P.) streden nog om de gunst van de consument. De
melkboer kwam nog met paard en wagen langs en tapte met de litermaat uit de melkbus. De
boerenstand kende bij de pastoorscollecte nog een aparte norm: voor elke hectare land achteneenhalf
spint (oude maat vanc. 10 L) rogge en voor elke koe 1 pond boter. De burgerbevolking werd
aangeslagen voor: kostwinners en kostgangers elk 1 gulden en meeverdienende kinderen 50 cent.
In die tijd heette een confectienaaister nog geen modinette en hadden slechts enkelen een telefoon.
Radiomasten waren schaars. In het naburige Gronau kon men voor 1 gulden liefst zes glazen bier
kopen en kostte een schot bij de schuttersfeesten 5 cent. Textielfabrieken vroegen nog bekwame
'drolsters', 'aanlappers' en 'opstekers'. L. van Heek en Zn. voerde op de fabriek de 4 uur op/4 uur afdienst in en kreeg daardoor in de volksmond de naam 'Boerderij'; op de boerderij hield het werk
immers ook nooit op. 's Zondags brachten sommige boerenechtparen met paard en kapwagen een
bezoek aan de kerk om daarna via de bakker met een zwaar roggebrood (gebakken van zelf
verbouwde rogge) huiswaarts te keren. Ten teken van eerbied voor het gegevene werd voor de eerste
snede met het mes een kruis over het brood gemaakt. Misschien was het snelle teken ook bedoeld
voor de haastige eters, die zich zo de tijd van een gebed bespaarden. In die periode ook was het
gewoon voor textielwerkers om een koe of varken te houden en werd de 'krankheid' nog met slechts
één dokter bestreden.
Dit alles was onderdeel van het alledaagse dorpsleven. Het leek of de tijd stil stond... Maar dat bleek
een misvatting. Want aan de einder stapelden de donkere wolken van het naderende onheil zich op:
de Tweede Wereldoorlog was in aantocht.
1.2 Dorpsfiguren
Elke gemeenschap heeft in klein of groot verband zijn eigenaardigheden, gebruiken en
persoonlijkheden. Ieder voor zich heeft in zijn gedachten wel mensen die in zijn herinneringen zijn
blijven voortleven. Persoonlijkheden die een stempel hebben gedrukt op de periode dat zij voor hem
of haar actueel waren. Een van de bekendste inwoners van Losser was zonder de twijfel de heer
Witzel. Bij zijn overlijden verscheen op 4 november 1942 in het dagblad Tubantia het hierna volgende
artikel:
'Uitvinder van Losser overleden'
Op ruim 90-jarige leeftijd is dezer dagen te Losser overleden de heer W.C. Witzel, die gedurende vele
jaren een bekende figuur in het grensgebied is geweest.
De heer Witzel werd op 26 febr. 1852 te Hapert (gem. Hoogerloon) in Noord-Brabant geboren waar
zijn vader stationschef en bakker was. Het was aanvankelijk de bedoeling dat Wouter Corne¬lis zijn
vader zou opvolgen, maar de jongen voelde daar niets voor en drong er met zo'n klem op aan, om
smid te worden, dat zijn wens werd ingewilligd. De dorpssmid van Hapert was een vakman, die in de
wijde omtrek een zeer goede reputatie genoot en van hem heeft Witzel veel opgestoken. Toen hij
onder dienst moest, was hij al een volleerde smid.
Onder de soldaten gold hij als een 'geleerde', want hoewel hij slechts de lagere school had doorlo-pen
wist hij al veel meer dan zijn collega's, van wie velen in die dagen nauwelijks lezen en schrijven konden.
De sergeant-majoor die hem tot korporaal zou opleiden, had veel met hem op en zond hem door naar

de sergeanten cursus. De kapitein wilde Wouter met alle geweld als onderof¬ficier naar Indië sturen,
maar Witzel had er geen oren naar om 'Jan Oost' te worden en zo bleef hij in Nederland. Na zijn
diensttijd kreeg hij een betrekking bij de Enschedese machinefabriek der firma Sepp.
Zijn loon bedroeg slechts 8 cent per uur, maar hij kende ook niets van het fijne werk. Wel bleek echter
al gauw, dat hij heel wat kon presteren en het bankwerken kreeg hij goed onder de knie. Een der
directeuren leende hem een boek over machinebouw en techniek en daaruit stak hij heel wat op. Het
viel hem aanvankelijk niet mee zich in de moeilijke stof in te werken, maar langza-merhand drong het
beter tot hem door. Witzel ging door met zichzelf theoretisch te ontwikkelen, hetgeen zijn vakkennis in
hoge mate ten goede kwam. Ook werkte hij in Enschede bij de heer Groeliker die algemeen bekend
was als 'broodsmid'. Men moest daar gaten maken in jaloezie-latjes van de eerste Jaloeziënfabriek van
de heer A. Walter. Steeds weer gingen de latten stuk en niemand wist er raad op. Witzel heeft toen
een paar dagen goed nagedacht met het resultaat, dat hij een ponsmachine uitvond waardoor het
euvel uit de wereld was.
Langzamerhand kreeg Witzel het machinevak geheel onder de knie en later ging hij voor de firma Sepp
montagewerk uitvoeren. Zijn eerste grote succes boekte hij bij de firma Van Heek en Co. welke een
aantal nieuwe zuigers nodig had, gemaakt volgens een bepaald systeem. Hij werd toen door de firma
in dienst genomen, waar hij in de loop der jaren tal van machines onder handen kreeg. Later werd hij
er chef-machinist. Eens moest een voor het bedrijf zeer belangrijke machine, vijftig weken van het jaar
op volle capaciteit lopen. Witzel wist het echter klaar te spelen, dat hij een en vijftig en een halve week
draaide en de waardering daarvoor bleef niet uit.
De thans overledene was iemand met grote technische begaafdheden en in zijn lange leven heeft hij
verschillende uitvindingen gedaan. Zo vond hij bij de firma Van Heek een speciale inrichting uit voor
het slijpen van krassen, waardoor het werk in hoge mate werd vereenvoudigd.
Later heeft de heer Witzel zelf een klein bedrijfje gehad tesamen met de heer Haghuis. Vervolgens was
hij vele jaren chef-machinist bij de fa. Stroink in Gronau. Toen hij een eind over de zestig was nam hij
daar zijn ontslag om van zijn oudedag te genieten. Een bekende uitvinding heeft de heer Witzel als
grijsaard gedaan. Als weduwnaar was hij eens genoodzaakt te koken op een oud fornuis, dat telkens
uitging. De heer Witzel vond toen een fornuis uit dat 24 uur achtereen brandt en slechts weinig
brandstof gebruikt.
De uitvinder heeft over deze zaak wel met het Nederlands Octrooibureau gecorrespondeerd maar tot
een patent is het om financiële redenen nooit gekomen.
Verschillende verenigingen van huisvrouwen hebben de uitvinding in ogenschouw genomen. De thans
overledene heeft de wijze van constructie van dit fornuis, aan zijn zoon, ook iemand die in het
metaalvak is opgeleid, toevertrouwd.
Tot in het laatst van zijn leven is de 90-jarige bedrijvig geweest. Nu huishoudelijke artikelen zo moeilijk
te krijgen zijn, heeft hij vele omwonenden geholpen met het repareren van wasketels, emmers en
pannen. Hij zette nieuwe bodems in emmers, welke hij maakte van deksels van versle-ten wasketels.
Met de heer Witzel die de oudste inwoner van Glane was, is een man heengegaan, die op een zeer
werkzaam leven kan terugzien, een man die zich in de sympathie van al zijn buurtgenoten kon
verheugen.
Natuurlijk was de heer Witzel niet de enige markante persoonlijkheid van het grensdorp. Ook anderen
plaatsten zich even uit de massa. Dat kon komen door een bepaalde uitdrukking van hem of haar of
gewoonten die hij of zij er op na hielden. Zij vielen op omdat zij geen alledaagse verschijning waren.
We noemen er een paar:
*In de herinnering leeft nog de bakker Obdeijn uit Enschede, die in de jaren twintig met zijn handkar,
soms mede voortbewogen door hondentractie, meerdere malen per week naar Losser toog om zijn
brood kwijt te raken en zodoende zijn dagelijks brood te verdienen.
*Jan met de "Ben" (Zandstra), de dorpsomroeper, die de gemeenschap vaak een bijzondere verkoop
van vlees uit een noodslachting meldde.

*"'n Dólfkus", de man die wanneer hij een borrel te veel op had, de gehele straat nodig had om thuis te
komen, maar wonderlijk genoeg nooit in de sloot terecht kwam. Het zesde zintuig stuurde hem op het
laatste moment weer naar de andere kant van de weg, waarna de cyclus zich herhaalde.
*Flip Knuppel - steeds met hetzelfde ernstige gezicht. Waarschijnlijk het type van de laatste dagloner.
Meestal bij de boeren werkzaam, maar we treffen hem ook aan bij het ophalen van de vuilnis in het
Dorp. Toen nog met de boerenwagen. Zijn gang langs Lossers dreven kenmerkte zich niet alleen door
zijn lange gebogen figuur, maar ook omdat hij zelden gebruik maakte van de openbare weg. Hij liep
meestal in de berm - daar liepen ook de koeien, die hij met zijn onafscheidelijke stok tot grotere spoed
maande. Zijn kleding was de eenvoud zelf. Bovendien week de linker schoen nogal eens af van de
rechter wat makelij betreft. En de sokken onderling vaak afwijkende kleuren hadden. De laatste jaren
treffen we hem aan bij het Leger des Heils als Heilsoldaat.
*Marinus, die met zijn waggelende gang enkele keren per week met zijn mandje aan de arm vanuit
Enschede naar Losser toog. Wat hij allemaal in het mandje opborg zal voor velen wel een geheim
gebleven zijn.
*Manus, die de tocht vanuit Enschede per fiets aflegde en dit altijd zingend deed. Zijn stem klonk goed.
Zijn liederen hadden vaak een onbestemde inhoud.
*En natuurlijk Prik en Prak, die met hun kinderwagen langs Lossers wegen sukkelden om hun 'negotie'
aan de man te brengen en daarbij elkaar voortdurend de les lazen. Hun handelswaar bestond in
hoofzaak uit "klóskes" garen, "bóskes" lint en knopen in allerlei soorten. Ze sierden de Losserse
gemeenschap in die periode en behoren bij het tijdsbeeld zoals dat door de Losserse amateur-dichter
Willem ter Heersche in het bijgevoegde gedicht treffend werd beschreven.

1.2.1 Gedicht Willem ter Heersche

1.3 Losser en zijn grenzen
In 1811 werd het richterambt Oldenzaal verdeeld over 3 nieuwe gemeenten te weten Oldenzaal,
Weerselo en Losser. In 1818 werden De Lutte en Beuningen, oorspronkelijk bij Oldenzaal ingedeeld,
aan Losser toegevoegd. Bij het in kaart brengen van de gemeente voor de invoering van het kadaster
(1833/34) waarmee in 1829 werd begonnen, ontstond een situatie zoals op bijgaand kaartje
weergegeven. Oldenzaal als een "oase" van ca. 200 ha. groot middenin de 11.000 ha. metende
gemeente Losser. In 1876 werd door toedoen van de familie Gelderman, die gemakshalve zijn nieuwe
fabriek in de gemeente Oldenzaal wenste te hebben, de Oldenzaalse gemeentegrens een beetje
opgerekt. Ook het station van de spoorlijn Almelo - Salzbergen zou dan op Lossers grondgebied zijn
gebouwd en dat vond men in Oldenzaal minder wenselijk.
Schout/burgemeester Feuilleteau de Bruijn, in 1818 benoemd tot schout en in 1825 tot burgemeester
van Losser, moet die toevoeging van De Lutte en Beuningen aan zijn gemeente met gemengde
gevoelens hebben ontvangen. Want hij ontving bij de overgave ook een rekening van ongeveer 
4.500,- voor de schade die de beide marken tengevolge van de zogenoemde Engelse oorlog hadden
geleden. In Oldenzaal redeneerde men kennelijk dat als Losser de lusten kreeg dat het dan ook de
lasten moest dragen.

In meerdere brieven aan de Gedeputeerde Staten (in 1818 en 1819) klaagt de burgemeester zijn nood.
Zo blijkt dat hij geen gemeentehuis heeft. Hij heeft zelf ook geen onderdak (hij moet ergens in de kost
zijn geweest). De schout Jan Teijlers die vóór hem regeerde, gebruikte een kamer van zijn grote huis
voor vergaderingen van de gemeenteraad. De huur van het Teijlershuis werd de burgemeester
opgezegd. Het brandweerhuisje moest soms dienst doen als onderkomen voor openbare diensten. En
de burgemeester moest optornen tegen een 200 jaar gevestigde orde en deze liet zich niet in een
pennestreek wegpoetsen. Misschien niet helemaal zoals Willem van Oranje in zijn beroerdste dagen,
maar hij zat toch goed in de nesten. Men kan zich afvragen of burgemeester Van Helvoort, die in zijn
boek burgemeester Feuilleteau de Bruijn van wanbeleid beschuldigt, deze omstandigheden wel
voldoende in zijn oordeel heeft betrokken.
Zoals bijgaande minuutkaart aangeeft is Oldenzaal in 1829 dus een eiland in de gemeente Losser.
Ongeveer 50 A4-tjes waren nodig om de grenzen van Losser van steen tot steen en van weg tot beek
vast te stellen. Voor Oldenzaal waren 3 A4-tjes voldoende. Terwijl het grondoppervlak van de
gemeente Losser ruim 100 km2 besloeg, was de oppervlakte van Oldenzaal niet groter dan 2,5 km2.
Wie de maatlat ruwweg langs de Losserse gemeentegrenzen legde en daar langsliep, had aan het
einde ca. 65 km afgelegd. Of de burgervaders wel eens de "loakgang" langs hun domein hebben
gemaakt, valt te betwijfelen.
1.3.1 Losser wordt opgeheven
In 1941 viel bij beschikking van het Departement van Binnenlandse Zaken het besluit: Losser wordt
opgeheven en per 1 mei 1941 samengevoegd met de gemeente Oldenzaal.
Denekamp krijgt het oostelijk gedeelte van de buurtschap Volthe. Aan Weerselo worden toegevoegd
gedeelten der buurtschappen Groot en Klein Agelo. Aan de gemeente Ootmarsum wordt toegevoegd
een gedeelte van de gemeente Weerselo. Voor de burgemeester en gemeenteraadsleden lagen al
gedetailleerde regelingen klaar. Kwam dit besluit uit de lucht vallen?
Voor het toenmalig college waarschijnlijk niet. Voor de Losserse bevolking wel. Zij vreesde weer een
terugkeer naar toestanden van de vorige eeuw. De burgers droegen, ieder op hun eigen gebied,
argumenten aan waarom de opheffing uit den boze was. Dertien vak- en standsorganisaties kwamen in
het geweer. Toch ging het college en later ook de raad ermee akkoord.
Waarom? Als belangrijke delen van Losser, te weten Noord- en Zuid-Berghuizen, haar zouden
ontvallen, zou de gemeente armlastig worden en geen bestaansrecht meer hebben. Kapitaalkrachtige
burgers onder wie Ter Kuile, Blijdenstein, Gelderman, Scholten en Ten Cate zou de gemeente dan
immers kwijtraken.
Het was een al jarenlang slepende kwestie. Reeds in januari 1919 richten de inwoners van Berghuizen
een verzoek tot de Gedeputeerde Staten om de buurtschap Berghuizen bij Oldenzaal in te delen. Toen
de bewoners van Zuid-Lutte hiervan kennis namen, richtten zij eveneens een request van dezelfde
strekking tot Gedeputeerde Staten.
De zaak werd uitgesteld. Al die jaren is er een intensieve briefwisseling geweest tussen Oldenzaal,
Losser en Gedeputeerde Staten. Losser hield steeds de boot af, tot groot ongenoegen van Oldenzaal.
Op 15 oktober 1936 verzochten 718 bewoners van Noord- en Zuid-Berghuizen Gedeputeerde Staten
opnieuw om bij Oldenzaal te worden gevoegd. Het was het zoveelste request in een lange rij:
Jaar
1918
1919
1920
1922
1923
1924
1925
1926

Aantal requesten
5
4
10
1
1
2
4
4

1927
1936
1937
1938
1939
1940
1941

4
1
3
6
6
3
4

Op 4 Juli 1941 was het dan zover. Tenminste, zo leek het. De secretaris-generaal van het departement
van Binnenlandse Zaken bespreekt in het gemeentehuis van Oldenzaal de voorgenomen
grenswijzigingen met de colleges van B & W van Oldenzaal en Losser. Hoewel de secretaris-generaal
verschillende besluiten over grenswijzigingen van gemeenten heeft genomen, is de genoemde
beschikking niet door hem ondertekend.
In Losser nam de heer Snel het voortouw voor actie en organiseerde een vergadering in de bovenzaal
van de protestantse vereniging "Ons Gebouw". Men was het op deze goedbezochte vergadering eens:
de samenvoeging was voor de bewoners van Losser-Overdinkel en Glane geen verbetering en moest
met alle wettelijke middelen worden voorkomen. Op een van de actievergaderingen werd een
actiecomité samengesteld. Dit comité bestond uit de heren P.H. van de Heijden, J.H. Teljohan, R. Kist,
H. Snel en N. van de Maarel.
Zo verwoordde burgemeester Van Helvoort de mening van de raad: ,,Meer dan 20 jaar heb ik op de
bres gestaan voor de zelfstandigheid van Losser. Wanneer men ons het krachtige deel van de
gemeente afneemt, moet men ook maar het zwakke deel nemen. Het deel dat over zou blijven, als
men ons Berghuizen etc. zou afnemen, bestaat uit een bevolking die voor het grootste deel uit
arbeiders bestaat. B & W blijven bij het voorstel: laat ons zelfstandig blijven. Maar als er gesnoeid moet
worden, aanvaarden wij de consequentie van samenvoeging."
Tijdens één van deze vergaderingen, waar de moeilijkheden nog eens uitgebreid werden besproken,
riep raadslid Luiten de historische woorden: ,,LATEN WE MET DEZE ZAAK WACHTEN TOT DE
HEROÏSCHE WORSTELING DIE NU AAN DE GANG IS, IS AFGELOPEN".
Dit geluid was kennelijk ook tot Den Haag doorgedrongen want het werd stil en bleef stil....nog 14 jaar
lang. Pas in 1955 zou de "Noabertwist" worden opgelost en kregen 4185 Losserse "Jongs en Wichter"
de status van "Boeskool Mennekes en Vroukes".
1.3.2 De correctiedrang van Losser
Mede onder het voorwendsel van benodigde 'Lebensraum' was Duitsland de oorlog begonnen en
ironisch genoeg geëindigd met minder grondgebied dan waarmee het gestart was. Alle gebieden die
Duitsland ingelijfd had, moest het teruggeven en in het land zelf werd nu door de overwinnaars en de
buren de dienst uitgemaakt. Er ontstond een omgekeerde situatie: correctiedrang van Nederlandse
kant. Toen de Gedeputeerde Staten bij schrijven van 24 november 1945 bij de grensgemeenten
informeerden naar wensen omtrent grondgebied en eventuele misstanden bij de bestaande grenzen,
kwam er nogal wat los. Een lawine van voorstellen die veel verbetering zou brengen.
De wensen van de grensgemeenten Hardenberg, Gramsbergen, Denekamp en Losser logen er niet om.
Nu moet dit alles gezien worden in het licht van de heersende omstandigheden. Ons land was een
oorlog opgedrongen. Vele landgenoten waren als gevolg van de oorlog omgekomen. Er was veel
verwoest en materieel zat Nederland aan de grond. Onherstelbaar leed was aangericht in vele families.
Nederland was er berooid aan toe. Hoewel Gedeputeerde Staten dicteerden dat zuivere
gebiedsuitbreiding niet aan de aanspraken ten grondslag mocht liggen, kan men toch niet aan de
indruk ontkomen dat economische aspecten bij alle genoemde gemeenten de boventoon voerden.
Enkele naar voren geschoven argumenten: ,,Gronau en Enschede konden één textiel-gebied vormen de fabrikanten liepen reeds familiair door elkaar. Het vuile Dinkelwater en de talrijke jaarlijkse
overstromingen konden beter in de hand gehouden worden. Wisten we wel van het gas in Bentheim,
kalkbranderijen in Ochtrup, bierbrouwerijen in Gildehaus en het belangrijke turfgebied boven
Nordhorn? Glane behoefde niet langer water uit Gronau en de levering van Hollandse elektra naar

Duits gebied kon gemakkelijker geregeld worden".
Het is duidelijk, de grens moest een flink eind naar het oosten worden opgeschoven. Uitvoerige
rapporten over de vele voordelen verschenen. Dit alles resulteerde in een streep grond van 100 ha.
Volgens het grenscorrectiebesluit van 1949 zou er een nieuwe grens moeten komen die liep van
grenspaal 5 tot 15. Bij de uitvoering van de correctie werd echter pas bij grenspaal 6 begonnen, zodat
het erve Verbeck met de douanewoningen op Duits gebied bleven. Een aanvullende correctie was
daarom later nodig.
Om boerderij Overman, die op Nederlands gebied ten oosten van de Dinkel kwam te liggen, uit zijn
isolement te helpen was de aanleg van een weg en een brug over de Dinkel noodzakelijk. Door de
correctie kwamen twee boerderijen, Oeverman en Aarnink en de douanewoningen op Nederlands
grondgebied. In de douanewoningen vonden veertien Losserse gezinnen onderdak, tot 1 augustus
1963. Toen werden bij het vredesverdrag de boerderijen en de douanewoningen weer Duits bezit en
vonden de veertien gezinnen weer onderdak in Losser.
De brug over de Dinkel bij Overman is tot nu toe een herinnering aan de correctiedrang van destijds.
De bewoners van de achter Overman liggende woningen, vonden de brug maar wat gemakkelijk. " De
markt van Losser was kot bie", zo merkten zij op. Inmiddels is de brug aan het grensverkeer
onttrokken.
Kaart 1: wat er over bleef van de correctie
Kaart 2: een correctie-voorstel van burgemeester Van de Sandt.
een lijn van paal 5 tot paal 15 (zoals afgesproken)
FOTO: De (halve) brug over de Dinkel bij Overman: een herinnering aan de Nederlandse correctiedrang
van toen.
1.4 Een bijzondere oudheidkundige ontdekking
Belangrijke oudheidkundige ontdekking bij Losser.
Eeuwenoude nederzetting opgegraven.
Veel paalwoningen zijn duidelijk te onderkennen.
Vermoedelijk een Germaans dorp uit het begin van onze jaartelling.
Een zeer bijzondere oudheidkundige ontdekking is enkele maanden geleden in de omgeving van Losser
gedaan.
Daar werden bij werkzaamheden voor de aanleg van een voetbal¬veld, merkwaar¬dige zwarte plekken
gevonden. Deskundigen werden gewaarschuwd en deze constateerden, dat het hier een vondst van
grote archeologische betekenis betrof. Afgravingen werden gedaan en toen werden de omtrekken van
een groot aantal z.g. paalwo¬ningen, die vele eeuwen geleden een belangrijke nederzet¬ting vormden,
blootgelegd, Het feit dat men hier de plaats van ronde paal¬woningen vaststelde, welke men nog nooit
eerder heeft ge¬vonden verhoogt de betekenis van de vondst.
Tot zover het artikel in de Tubantia van 7 oktober 1939. Wat was de aanleiding tot deze graverij?
Wel de Rooms-Katolieke voetbalvereniging Losser had als speelterrein een stuk grasland naast de
steenfabriek van de Osse. Dit terrein was een groot deel van het jaar onbespeelbaar. Een beetje
regenbui had al afkeuring tot gevolg. De mollen hadden dit terrein ook regelmatig als speeltuin voor
hun wroeterij uitgekozen. Met als gevolg achterstand in de competitie.
Het bestuur, naarstig zoekend naar een geschikter speelveld, meende dit gevonden te hebben op de
hoek Nederzettingweg - Enschedesestraat. Dit was toen een droog heideveld, de kale plekken
getuigden, dat hier af en toe plaggen of 'schadden' werden gestoken. Het was een eldorado voor de
straatvoetbalclubjes; er werden 'partijen' gedaan zoals dat in de jeugdterminologie heette. In die
dagen werd dit veld als 'Orkaanveld' beti-teld. Deze naam is waarschijnlijk ontsproten aan een
kinderbrein.
Het veld was eigendom van de familie P., een landbouwer uit het dorp. De geestelijke adviseur van de

vereniging, kapelaan Woertman kreeg toestemming van de landbouwer om dit heideveld als
voetbalveld in te richten. Het lag wel ver van het dorp, maar zo redeneerde het bestuur, beter iets dan
niets en het mobiliseerde de leden. Het stimuleerde de kameraadschap en de zelfwerkzaam¬heid zo
zal men gedacht hebben.
Enkele weken hebben hier leden van v.v. Losser, varierend van 10 tot 20 personen elke avond gewerkt
met schop en kruiwagen. Totdat de donkere plekken in de bodem zichtbaar werden...
De Oudheidkamer Twente werd ingeschakeld en daarna dr. Heiszeler van Rijksmuseum Twente.
Subsidie werd aangevraagd en verkregen en onder deskun¬dige leiding werd de gehele ligging van de
voormalige paalwoningen in kaart gebracht en het veld geschikt gemaakt als voetbalveld. Men
vermoedde toen, dat aan de andere kant van de zandweg de nederzetting nog aanslui¬ting zou vinden.
Deze opgravingsplannen zijn niet verder uitgevoerd. Deskundigen uit Leiden, Groningen en Münster
onder wie prof. dr. Giffen en prof. dr. Stieren noemden dit dorp van paalwoningen een unicum. De
ronde hutten moeten een doorsnede van 3 tot 3,5 m. hebben gehad.
Goed, het veld werd ingezaaid. De doelpalen er ingezet en toen ........ ja en toen ....... Toen kwam de
eigenaar en zei, de zaak bekijkend: "Nou kan ik het beter zelf gebruiken."
Conclusie: heideveld weg - paalwoningen in kaart gebracht - de archeologen tevreden - een grasland
aan de weidelanden toegevoegd - de boer tevreden en......de v.v.Losser een ervaring rijker en een
illusie armer. De spitters staarden beteuterd naar de verschroeide eeltplekken in hun handen. Nu zaten
ze nog zonder voetbalveld. Zelfs de jeugd was zijn 'Orkaanveld' kwijt.
Toch een bijzondere buurt. De weg die langs dit veld (nu grasland) loopt draagt de naam "
Nederzettingweg " en is ontleend aan de archeologische vondsten van toen.
1.5 Het Losserse water
Enkele honderden meters westelijk van het genoemde 'Orkaanveld' was, wat dieper in de bodem,
werk aan de winkel voor geologen. Hier vond men de langgezochte waterhoudende lagen, die de
Enschedese drinkwatervoorziening veilig moesten stellen.
De Enschedese drinkwater voorziening verzekerd. Het terrein te Losser heeft een overvloed aan water,
zo lezen we in de gemeenteraadsvergadering van december 1939 van Enschede. Er werd een crediet
van 20.000 gulden aangevraagd, voor het doen uitvoeren van boringen in het waterwingebied te
Losser (dit is het gebied direct ten oosten van het Haagsebos). De directeur van de Rijksdienst
watervoorziening was bij dit onderzoek aanwezig en kon zo kennisnemen van de verheugende
resultaten.
De Tubantia van 2 maart 1942 vermeldt:
Een halve eeuw drinkwaterleiding in Enschede.
Een groot zorgenkind voor de gemeente.
De boringen in Losser brachten uitkomst.
Gisteren 1 maart 1942 was het 50 jaar geleden dat de gemeentelijke water¬leiding definitief in gebruik
werd gesteld.
Om deze van voldoende goed drinkwater te voorzien zijn er heel wat onder¬zoeken gedaan: 59
boringen werden tussen 9 april en 9 september verricht. In het Lutterzand bleek zout en brak water
voor te komen. Een terrein bij Hellendoorn bleek evenmin geschikt. Men kwam bij Holten terecht.
Deze watervang zou een capaciteit van 10.000 m3 per etmaal krijgen. De kosten hieraan verbon¬den
maakten iedereen huiverig.
Toen kwam de verlossende boring bij Losser. Bij de diepteboring in Losser werd zo veel water
gevonden, dat Enschede voor lange tijd van goed drinkwa¬ter is verzekerd. Een diepteboring met 46
m3 per uur (1 mei) en een diepte¬boring van 80 m3 per uur (11 mei) helpt Enschede uit de nood.
Losser bracht uitkomst en doet dat nog steeds. In 1990 werd nog 2,4 miljoen m3 per jaar geleverd. Het

beroemde Grolsch-bier wordt ook nu nog gemaakt van water uit Losser...
Het waterreservoir was voor Losser ook op andere manieren van historische betekenis. Ontelbare
Losserse jongens en meisjes hebben op de hier vroeger gelegen 'Ossenplas' en 'Sneumans¬plas' in de
winter de eerste beginselen van het schaatsen geleerd en de kelderputten van de genoemde
waterbronnen hebben in oorlogstijd als tijdelijke opslagplaats gediend voor de wapens van de SG van
de ondergrondse.
De Deppensbroekbeek vindt er zijn oorsprong. En vroeger heel
vroeger staken hier de bewoners van Oldenzaal hun turf. Daarom spreken oudere Lossernaren nog van
de 'Olzener wal'. Ook de door het 'Kranengoor' kronkelende beek die verderop als de
Deppenbroekbeek door de Losserse dreven stroomt en bij de Zoekerbrug in de Dinkel uitmondt, heeft
hier zijn oorsprong.
1.6 De ijzeren weg van Denekamp naar Gronau
In 1940 vond het gemeentebestuur het in het belang van de handel noodzakelijk, dat de spoorlijn
Oldenzaal-Gronau gehandhaafd bleef. Daarom werd besloten de door de NS gevraagde bijdrage van 
1.000,- per jaar, als tegemoetkoming in de onderhoudskosten en
-per
250,
jaar voor de exploitatie te
betalen. Voorwaarde was wel dat de spoorlijn tenminste 5 jaar bleef liggen. Deze voorwaarde bleek
echter een vrome wens. Reeds twee jaar later (3 augustus 1942) werd de laatste trein uitgeluid. De
Duitsers hadden de rails nodig voor hun oorlogshandelingen. Zij zouden de rails uit Twente in de buurt
van Stalingrad hebben gebruikt, zo mompelde men.
Slechts 33 jaar had de spoorlijn de beoogde doeleinden gediend. In het kort een weergave van het
ontstaan en de sluiting van de spoorverbinding Denekamp-Oldenzaal-Losser-Gronau.
Op 17 augustus 1896 werd te Oldenzaal de Nederlandse-Westfaalse-Stoomtram-Maatschappij
(NWSM) opgericht ten behoeve van bovenstaande verbinding. Voorvechter van deze lijn was
burgemeester Hoogklimmer van Denekamp. Deze had reeds vele pogingen ondernomen om de
verschillende plannen voor deze verbinding te realiseren.
Uiteindelijk slaagde hij erin om op 17 augustus 1896 tijdens een bijeenkomst te Oldenzaal tot
oprichting te komen van de NWSM. De raad van bestuur werd gevormd door H.J.H. Gelderman
(president-commissaris), A. van Dedem (voorzitter), J.A. Warnaars (burgemeester van Losser), mr.
J.H.A.M. Essink, J.A. Roesink Udink, A. Prebuwe en vanzelfsprekend burgemeester G.W. Hoogklimmer
van Denekamp.
Een maand na de oprichting had aanbesteding plaats van de stations, halteplaatsen en baandammen.
Stenen stationsgebouwen werden geplaatst in Denekamp, Oldenzaal (station), Losser en Glane
(gecombineerd met het douanekantoor en Gronau). Houten haltes kwamen in Beuningen, Rossum,
Oldenzaal (Bentheimerstraat) en de tol-stopplaatsen bij Dinkeloord-Volthe-Bethlehem-ter DengeEssenhuis. De HSM (de Hollandse IJzeren-spoorweg Maatschappij) voerde in opdracht van de N.W.S.
de exploitatie. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog liepen de trams niet meer door naar Gronau,
maar kregen voorlopig hun eindpunt in Losser. Een jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
werd het grensstation Glane weer in de dienst opgenomen.
Op 25 februari werd er, ongeveer twee kilometer ten zuiden van Oldenzaal, een verbindingsspoor
gelegd, om direct lokaal verkeer van Glane via Lonneker en Enschede-Noord naar Boekelo te laten
rijden. Na het beëindigen van de oorlogshandelingen 1914-1918 reden de trams nog steeds door naar
Gronau. Tussen 1928 en 1930 verviel de dienst Glane-Boekelo definitief en werd de verbindingsbaan
opgebroken. Bij het in gebruik nemen van de drie-assige loks van de 7700-serie werd nu ook een
goederentram tussen Oldenzaal en Gronau in dienst genomen. Met een gemengde tram werden nu
één keer per dag zowel personen als goederen vervoerd. Stagnatie ontstond als bij het station in
Losser en bij de brug over de Elsbeek de zaak onder water stond. En dat kwam bij een hoge waterstand
van de Dinkel nogal eens voor.
In de jaren dertig, middenin de crisistijd, liepen de inkomsten sterk terug. Bij wet van 2 juli 1934 en 22
juli 1935 werd de NS door naasting eigenaar van de spoorlijn voor de somma van
 194.300.33.

Op 1 januari 1936 volgde sluiting van de lijn nadat verschillende actiecomités tevergeefs hadden
geprotesteerd. Tussen Losser en Glane werd nog even het goederenvervoer gehandhaafd tot 22 mei
1937. De goederendienst tussen Glane en Gronau werd op 1 januari beëindigd. Terwijl de laatste
goederentram tussen Oldenzaal en Losser pas op 3 augustus werd uitgeluid.
Een gedeelte van de spoorlijn Losser-Glane werd, ten behoeve van L. van Heek en Zn., na de oorlog
opnieuw herlegd en op 2 oktober 1949 geopend. De NS verlangde in 1949 van de gemeente Losser
een bijdrage van
-in2.000,
het exploitatietekort.
De lijn boog dicht bij Glane af in de richting Glanerbrug voor aansluiting op de spoorlijn EnschedeGronau. Op 4 januari 1975 begon de NS ook deze lijn op te breken. Het toenemende busvervoer en de
teruggang in de textielindustrie maakte dit traject niet meer lonend.
Losser was van af die tijd 'spoorloos' maar door goed geasfalteerde straten en het aantrekken van
kleinschalige industrie het spoor beslist niet bijster.
In Denekamp staat het stationgebouwtje nog overeind, in Gronau ook nog, maar wel op zijn laatste
benen (maart 1994) als stille getuigen van wat eens was. Min of meer geruisloos kreeg een en ander
zijn beslag. Hoe geheel anders was het bij de opening op zaterdag 18 juli 1903. Zie hier het relaas van
de feestelijke gebeurtenis, opgetekend door een verslaggever van het dagblad Tubantia:
Zaterdag is de Nederlandsch Westfaalsche Stoomtramlijn feestelijk geopend. Met een extra trein uit
Denekamp, Oldenzaal, Losser arriveerden 10.45 (Greenwich) circa 160 dames en heren te Gronau
(Station Ned. Westf. Stoomtrammij) om aan de feestrit deel te nemen. Met het 'Wien Neerlandsch
bloed' werden de feestvierenden door het muziekkorps der Königlich Infanterie Regiments Herwarth
van Bittenfeld uit Münster begroet, terwijl mede aanwezig waren de burgemeester van Gronau en de
heer Meijer, tevens commissaris der tramlijn. In optocht trok men daarna naar 't Hotel 'Baumbach',
waar de genodigden het Früstück gebruikten, aangeboden door het gemeentebestuur van Gronau en
waar president-commissaris der tramlijn, de heer D. Gelderman van Oldenzaal het gemeentebestuur
dankte voor de feestelijke ontvangst, alsmede een heildronk uitbracht op den burgemeester Hahn van
de stad Gronau, voor de uitstekende medewerking bij de ontwerpen en uitvoeren der nieuwe lijn
ondervonden. Het hotel 'Baumbach' was bij deze gelegenheid feestelijk met vlaggen en groen versierd,
benevens de ingang tot het stationsgebouw, alwaar in de portiek de portretten van Koningin
Wilhelmina en Keizer Wilhelm prijkten.
Even voor twee uur kwam met een extra trein de Landrath Herrn Freiherr von Schorlemer-Alst uit
Ahaus aan en werd aan 't station begroet door de Infanterie Kapel.
Te 12.50 uur (gr) vertrok de versierde feesttrein met ruim 200 personen, onder wie de heer Van
Hasselt, ged. lid van de Raad van Adm. der H.IJ.S.M. de landrath van Ahaus, de heer Jorissen te
Apeldoorn, h.h. commissarissen der lijn enz. De regen die tijdens 't oponthoud te Gronau, bij stromen
was neergevallen, verminderde nu en hield weldra geheel op. Met aangenaam weer werd daarop de
tocht naar Losser aanvaard. Bovengenoemd muziekkorps, dat ook in de trein had plaats genomen, liet
zo nu en dan zijn schone tonen schallen en weldra waren we genaderd tot het station te Glane
(grensstation).
Hier werd halt gehouden. Sommigen verlieten evenals het muziekkorps, den trein om het station te
bezichtigen. Hier voerde de heer Warnaars, burgemeester van Losser, het woord, nadat de muziek 'Die
Wacht am Rhein' had gespeeld. Hij heette de aanwezigen welkom op Neerlandsch grondgebied en
sprak de wens uit, dat deze lijn veel tot den bloei van zijn gemeente mocht bijdragen, waarop de heer
Gelderman hem dankte voor de verleende steun bij de tot standkoming dezer lijn en geheel instemde
met de woorden van den burgemeester, dat de lijn veel mocht bijdragen tot den bloei der gemeente
Losser.
Nadat de muziek het 'Wilhelmus' had geblazen ging het verder naar Losser waar overal de driekleur
wapperde en een talrijke menigte zich bij het station had opgesteld. Toen de trein bij het station
stilhield, hieven de beide muziekkorpsen te Losser 'wiens neerlandsch bloed' aan. Weldra stoomde
men verder naar Oldenzaal, waar de driekleur van verschillende huizen en gebouwen wapperde in de
heldere zonnige lucht. Toen de trein voor het station der H.IJ.S.M. stilhield, sprak de heer Vos de Wael
waarderende woorden tot de commissarissen voor de lijn en sprak de wens uit, dat de nieuwe lijn veel
tot bloei van Oldenzaal mocht bijdragen. De heer D. Gelderman sloot zich geheel bij dien wensch aan

en dankte den burgemeester voor den steun, dien commissarissen bij de tot standkoming dezer baan
van hem mochten ondervinden. Daarop werd door den burgemeester de erewijn aangeboden en
speelde muziek.
Na circa een kwartier oponthoud stoomden we verder naar Denekamp waar we te 03.20 uur (Gr.)
arriveerden. Station en omgeving waren daar keurig in groen gestoken en versierd. Allerwege
wapperden, ten teken van vreugde over de verbinding met 't Ned. Spoorwegnet, de vaderlandse
driekleur. Toen de feestvierenden waren uitgestegen hield de heer Hoogklimmer, burgemeester van
Denekamp, een toespraak, waarin hij dank bracht aan de regering, aan ons gewestelijk bestuur, aan de
heer Van Hasselt, aan h.h. commissarissen der lijn, in zonderheid aan den heer D. Gelderman voor al
hetgeen zij gedaan hadden voor het tot standkomen van de thans geopende lijn. Hij sprak de wens uit,
dat Denekamp weldra door eenzelfde lijn verbonden mocht worden met Ootmarsum, Tubbergen en
Almelo en ook met Nordhorn. De heer D. Gelderman bracht dank voor het gesprokene en hoopte, dat
deze tramlijn veel mocht bijdragen tot den bloei van Denekamp en velen mocht aansporen de schone
omstreken deze plaats te bezoeken.
Na een oponthoud van circa een kwartier keerde de feesttrein met de feestvierenden naar Oldenzaal
terug, waar werd uitgestapt aan het station Bentheimerweg. Voorafgegaan door de muziek trok men
Oldenzaal binnen, waar tot afscheid op de markt het 'Wilhelmus' geblazen werd. Te 17.00 uur
verenigden zich circa 70 dames en heren aan een heerlijk diner (vier gulden per couvert) in 't Hotel 'De
Ster'. Er was voor een keurig menu gezorgd, waarover dan ook allen ten hoogste voldaan waren. Aan
de tafel werd menig woord en dronk op de geopende lijn ingesteld. Te acht uur gaf daarop het
Musikkorps des Kön. Inf. Regts. (1 Westf.) 13 von Herwarth von Bittenfeld een uitstekend concert op
de Buitensocieteit, hetwelk ondanks het minder gunstige weer druk werd bezocht. De feestvierenden
uit Denekamp, Losser en Glane vertrokken met extra treinen te circa 10 ure naar hun resp.
woonplaatsen. Met een bal door bovengenoemd Musikkorps werden de feestelijkheden besloten.

II DE DUITSE DREIGING
2.1 Het Verdrag van Versailles
Het Verdrag van Versailles wordt door historici algemeen gezien als een belangrijke aanleiding voor het
ontstaan van de Tweede Wereldoorlog.
Toen op 11 november 1918 de kanonnen in West-Europa zwegen, was aan een vier jaar durende,
bloedige nachtmerrie een einde gekomen. De politieke kaart van Europa leek weinig meer op die van
1914. De keizerrijken Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Rusland waren in de Eerste Wereldoorlog ten
onder gegaan. In Duitsland overleefde keizer Wilhelm II de nederlaag politiek gezien niet. Op 9
november vluchtte hij naar Nederland, twee dagen later werd de wapenstilstand gesloten.
Uiteindelijk hadden in Europa ruim 8 miljoen mensen de dood gevonden. Duitsland telde ruim 6
miljoen doden en gewonden, Frankrijk had ongeveer vijfeneenhalf miljoen doden en gewonden te
betreuren. De organisatie van het Duitse leger was na de kapitulatie echter nog ongeschonden en op
Duits grondgebied was er geen schot gevallen. Het Duitse volk was oorlogsmoe en bleek niet langer
bereid nog meer offers te brengen.
Het Verdrag van Versailles, waarin de vrede werd geregeld, liet Duitsland in de kern onaangetast; het
land bleef economisch en militair een wereldmacht. Aan de andere kant werd Duitsland naar hun
mening onevenredig zwaar gestraft. Enkele hoofdpunten uit het verdrag:
-Oprichting van de Volkenbond, een voorloper van de huidige Verenigde Naties. Duitsland en Rusland
mochten hiervan echter geen lid worden.
- Frankrijk kreeg zeggenschap over het door de Volkenbond te besturen Saarland, een belangrijk
industrie- en delfstoffengebied. Tevens kreeg het land het gebied Elzas-Lotharingen terug en zou het
van Duitsland omvangrijke herstelbetalingen ontvangen.
- Het Duitse leger kreeg een maximale omvang van 100.000 man en diende zich verder uit het Rijnland
terug te trekken.
- Duitsland verloor al zijn koloniën.
- Duitsland moest in het oosten grote gebieden, waaronder het mijnbouwgebied Silezië, aan Polen
afstaan. Tevens verloor het de stad Danzig (het huidige Poolse Gdansk).
- Duitsland kreeg officieel de schuld van de oorlog.
In Duitsland sprak men van het 'grote bedrog van Versailles'. Hitler zou later beweren dat het leger
nimmer verslagen was, maar door het thuisfront met een dolk in de rug was gestoken. Hij noemde in
de jaren twintig het Verdrag van Versailles 'het grootste schandaal van de eeuw'.
Frankrijk hield consequent vast aan de opgelegde herstelbetalingen en bezette in 1923 zelfs het Ruhrgebied om haar eisen kracht bij te zetten. Het verdrag van Locarno in 1925 gaf een verzachting van de
opgelegde maatregelen en maakte het tenslotte voor Duitsland mogelijk om lid te worden van de
Volkenbond. Hierdoor ontstond een zekere internationale ontspanning. Reden voor Nederland om de
defensie-uitgaven op een laag pitje te zetten. Zo kreeg de Marine niet de door haar gewenste
uitbreiding en werd de duur van de eerste oefening voor dienstplichtige soldaten beperkt tot
vijfeneenhalve maand.
Toen in 1929 de wereldeconomie echter instortte, raakte ook Duitsland in ernstige problemen.
Fabrieken moesten sluiten en in korte tijd kwamen zes miljoen mensen op straat te staan.
Buitenlandse leningen werden ingetrokken en het vertrouwen in de Weimar-republiek slonk. Op dat
moment wist Hitler bij de Duitse kiezers de juiste toon te treffen door het gehate verdrag van
Versailles als bron van alle ellende te bestempelen. Hij riep het Duitse volk op zich achter hem te
scharen. In 1930 kreeg Hitlers partij, de National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei (NSDAP), mede
dank zij de door haar uitgeoefende straatterreur 107 zetels in de Rijksdag (in 1928 waren het er nog
maar 12 geweest).
In 1932 verwierf de NSDAP 230 zetels en werd daarmee de grootste politieke groepering van het land.
Op 30 januari 1933 werd Hitler uiteindelijk geheel langs legale weg, afgezien van de straatterreur, tot
rijkskanselier benoemd, zonder ooit de meerderheid van het Duitse volk achter zich te hebben gehad.
Het eerste dat de nieuwe regering deed was nieuwe verkiezingen uitschrijven. Opnieuw kreeg Hitler

geen meerderheid. Wel 44% van de zetels. Het Duitse parlement schakelde vervolgens zichzelf uit door
de 'Volmacht-wet' aan te nemen. Deze gaf de regering het recht om alle maatregelen te nemen 'tot
voorziening in de nood van de staat en het volk'. Hierna werden alle politieke partijen verboden
behalve de NSDAP.
In 1934 verenigde Hitler zijn functie van kanselier met die van rijkspresident en was de naam 'Führer'
geboren. Het Duitse fascisme werd uitgebreid met de rassentheorie. Redenerend vanuit zijn nationaalsocialistische leer kwam Hitler tot de overtuiging dat het germaanse of arische ras als het meest
begaafd beschouwd moest worden. De andere beschouwde hij als cultuurdragend of zelf
cultuurvernietigend, zoals de joodse cultuur. Deze laatste diende volgens hem van de aardbodem te
verdwijnen.
De neutraliteitspolitiek in ons land had op dat moment een al bijna honderdjarige geschiedenis achter
de rug. De basis ervoor werd gelegd in de vorige eeuw toen ons land zich afscheidde van België en zich
schikte in de rol van kleine mogendheid. Algemeen heerste de opvatting dat de veiligheid van
Nederland het best werd gediend door zich zoveel mogelijk afzijdig te houden van tegenstellingen
tussen de haar omringende mogendheden. Een politiek die tijdens de Eerste Wereldoorlog nog met
succes kon worden volgehouden.
2.2 De aanloop tot de ontknoping
Op 3 februari 1933 hield Adolf Hitler, leider van de NSDAP en drie dagen eerder benoemd tot
rijkskanselier van Duitsland, zijn eerste officiële toespraak.
Hij sprak toen over de noodzakelijke 'lebensraum', die volgens hem in het oosten moest worden
veroverd. Hij stelde daarbij een meedogenloze germanisering in het vooruitzicht. De staatshoofden
van de Europese landen trokken zich van de uitspraken in eerste instantie weinig aan. Hitler begon kort
nadat hij aan de macht was gekomen al met de uitvoering van zijn plannen.
Op 13 maart 1936 trokken de Duitse troepen het Rijnland binnen en lapte daarmee het verdrag van
Versaille aan zijn laars. In maart 1938 werd Oostenrijk bij Duitsland ingelijfd. De Duitsers werden daar
met bossen rozen door de bevolking ontvangen (zo wordt het althans omschreven). Kort daarop werd
Tjechoslowakije door de Duitsers onder de voet gelopen. Op 21 maart 1939 sloegen de nazi's in het
Poolse Memel toe en bezetten die stad. Maar nog had Hitler niet genoeg. Hij wilde daarna de Poolse
corridor en de stad Danzig bij het "Groot Duitse Rijk" voegen. De Polen voelden daar niets voor en
lieten zich niet door de bedreigingen en chantage van de wijs brengen.
Op 23 maart 1939 gaf Hitler zijn generaals opdracht om een plan te ontwerpen voor de grote aanval
op Frankrijk. Daarbij behoefde geen rekening te worden gehouden met de neutraliteit van Nederland
en België. Hitler sloot een niet-aanvalsverdrag met de Sovjetunie waarbij Polen in het geheim tussen
de beide landen werd verdeeld. De geallieerden zaten ook niet stil, op 25 augustus kwam een BritsPools defensieverbond tot stand. Reden voor Hitler om op 26 augustus de voorgenomen aanval op
Polen uit te stellen. Dezelfde dag garandeerde Hitler de neutraliteit van België, Nederland,
Denemarken, Zwitserland en Luxemburg. Op 1 september 1939 viel Duitsland onverhoeds Polen aan.
De Fransen en Engelsen stelden Hitler een ultimatum. Maar Hitler voelde zich zeker en trok er zich
niets van aan. Op 3 september 1939 verklaarden Frankrijk en Groot-Brittannië, Duitsland de oorlog.
De grote wereldbrand was een feit.
2.3 Nederland aan de vooravond van de inval
Bij de hierna volgende beschrijvingen van de mobilisatie en de inval in Nederland, met name in de
oostelijke grensstreek, is uitvoerig gebruik gemaakt van het boek "Storm uit het Noorden", geschreven
door C.B. Cornelissen.
Op 12 maart 1938 rukten Hitlers troepen Oostenrijk binnen. De Nederlandse regering besloot in het
kader van de Buitengewone Oproep Uitwendige Veiligheid infanterieregimenten langs de oostelijke
grens te legeren. Losser kreeg dus met grenstroepen te maken. Deze bestonden voor het merendeel

uit Twentenaren. Ze hadden onder meer tot taak de Dinkelbrug bij Beuningen te bewaken. Uiteraard
bezaten ze geen oorlogservaring (maar wie had dat wel in Nederland?). Het was al weer sinds 1830 de veldtocht tegen de Belgen - dat ons toen nog prille leger in actie had moeten komen. De
Dinkelbrugsoldaten vatten hun taak kennelijk nogal ludiek op. Een passerende automobilist werd eens
aangehouden en in onvervalst Twents gevraagd: "He'j nog moff'n in de wag'n zitt'n?"
Na verloop van een week keerden de troepen terug, omdat naar het scheen de spanning wat afnam.
Eind september 1938 raakten de gemoederen weer verhit door de Duitse inval in Tsjechoslowakije en
werden de nodige springladingen naar de diverse objecten in de Nederlandse grensstreek
getransporteerd. Na de overeenkomst van München, waarin Hitler zijn zin kreeg, nam de spanning af
en op 5 oktober 1938 werden de grenstroepen gedemobiliseerd.
Omstreeks Pasen 1939 ging de lont weer in het kruitvat. Op 7 april overviel Italië geheel onverwacht
Albanië, op 11 april volgde weer de mobilisatie van de 28 Nederlandse grensbataljons. Het
soldatenleven in de grensdorpen kreeg weer de nodige aandacht en betekende voor de jeugd een
welkome afwisseling in de sleur van alledag.
De eenheden van de landsverdediging van (oost naar west) waren verdeeld in:
1. een waarschuwingsechelon grenscompagnieën
2. een vertragend echelon grenscompagnieën
3. een weerstandsbiedend echelon (achter de IJssel)
In Losser waren grenstroepen gelegen
A. aan de weg van Losser naar Gronau (bij kilometer paal 10)
B. de Post Overdinkel - bij km paal 3
C. de Post Losser 500m van de grens verwijderd
D. het detachement De Lutte, tussen Oldenzaal en Bentheim ongeveer 1 km van de grenspaal
De grenscompagnieën moesten grensoverschrijdingen vaststellen en melden. De grenscompagnieën
waren daarom opgesplitst in detachementen van 25 tot 30 man. Ca. 6 manschappen fungeerden als
doorlaatpost voor het grensverkeer. De overige manschappen vormden de kern, meestal zo'n 500
meter achter de doorlaatpost gelegerd.
In verreweg de meeste gevallen bestond de verbinding tussen wachtpost en de kern uit een kabel of
touw met aan het einde in de kern een bel. Bij de kern bevond zich een motor-ordonnans. Tevens had
de commandant ter plekke een directe telefoonverbinding met de compagniescommandant.
Op dinsdag 22 augustus 1939, de dag waarop bekend werd dat Duitsland en Rusland een nietaanvalsverdrag hadden gesloten, werden de eerste voorzorgsmaatregelen genomen: verloven werden
ingetrokken en militairen moesten zich onmiddellijk bij hun onderdelen melden. De volgende dinsdag
werd de voormobilisatie afgekondigd hetgeen betekende dat ongeveer 50.000 groot-verlofgangers
onder de wapenen moesten, onder wie vele Lossernaren.
Op 28 augustus 1939 werd de algemene mobilisatie afgekondigd, per radio en door middel van
aanplakbiljetten. Dat betekende dat 150.000 soldaten hun mobilisatiebestemming moesten opzoeken.
Ook in Losser zag je vrouwen, soms met kinderen aan de hand, hun echtgenoot of verloofde naar de
bus brengen en na de omhelzing een traan wegpinken.
2.4 Wat er aan de bange meidagen vooraf ging
Voor de levering van ijzererts was Duitsland in grote mate afhankelijk van Noorwegen. Terwijl de
Britten en de Fransen plannen smeedden om de stroom van ijzererts af te snijden, sloegen de Duitsers
opnieuw toe. Op 9 april 1940 vielen de Duitse troepen Denemarken en Noorwegen binnen.
Denemarken werd binnen een dag onder de voet gelopen. Tussen 14 en 19 april 1940 werden door
geallieerden landingen in Noorwegen uitgevoerd. Er ontstond een slagenwisseling, maar de
geallieerden moesten het veld ruimen. Tijdens de gevechten in Noorwegen slaagden de geallieerden er
in de Duitse vloot een geduchte slag toe te brengen. Maar de stroom ijzererts bleef naar de Duitse

fabrieken vloeien.
Onder druk van de gebeurtenissen besloot de Nederlandse regering op 28 augustus de algemene
mobilisatie af te kondigen.
Op 23 augustus 1939 deden Koningin Wilhelmina en Koning Leopold 3 van België een gezamenlijke
vredesoproep en boden aan om tussen de strijdende partijen te bemiddelen. Hun aanbod was
vergeefs. En zo brak de morgen van de 10 mei 1940 aan, toen de Duitsers over een breed front zowel
Nederland als België aanvielen.
En Nederland, dat op vrede was ingesteld, moest zich verdedigen met ouderwetse wapens, met
kanonnen en geweren uit de vorige eeuw. En de tank? Dat was een voertuig dat men alleen in andere
landen kende. De Nederlandse strijdmachten waren kansloos tegen het moderne Duitse leger dat
technisch goed was uitgerust en numeriek sterk in de meerderheid. Na vijf dagen was het pleit
beslecht en capituleerde Nederland, nadat de Koningin en regering naar Engeland waren uitgeweken.
Tijdens de mobilisatie was het grensdetachement no. 7 gelegerd in "Ons Huis" in Overdinkel. Later
werd de groep verplaatst naar een barak bij de "Losserse Draai", halverwege Overdinkel.
De soldaten werden ingekwartierd in barakken of bij particulieren. De officieren en onderofficieren in
wat betere onderkomens. In Losser was luitenant H.G. ter Wengel met enkele onderofficieren en
schrijvers ondergebracht in hotel Hut waarvan de eigenaar bekend stond als NSB'er. Ter Wengel
beklaagde zich hierover bij de kolonel Dwars. Waarop deze onmiddellijk tot verhuizing van de
commandopost besloot. De bewuste hotelhouder nam dit niet en beklaagde zich eveneens bij de
kolonel. Wat zijn argumenten geweest mogen zijn is niet bekend, maar een feit is, dat Ter Wengel
opdracht kreeg zijn post in het hotel te handhaven. Dit zou duren tot 10 mei.
De burgers probeerden zoveel mogelijk het lot van "hun" jongens te verlichten. De Twentse
gastvrijheid vierde hoogtij en binnen afzienbare tijd had elke soldaat zijn vaste koffie-adres. Er werden
vriendschappen voor het leven gesloten en menig liefdesband gesmeed, die soms ook tot een huwelijk
zou leiden.
Het detachement De Lutte was in het begin ingekwartierd in de kruidenierswinkel van de familie Olde
Riekerink, met de bijnaam "Keet'n Zwart". Ook hier was de verzorging meer dan goed en deed de
familie haar uiterste best om het de jongens zo aangenaam mogelijk te maken.

III DE INVAL
3.1 'Weest heden nacht zeer op Uw hoede'
"Wees heden nacht zeer op Uw hoede", zo luidde het telegram dat op 9 mei 1940 bij de
grenscommandanten om 20.45 uur binnenkwam. Om 23.15 uur kregen de beide officieren bij de post
Lossersestraatweg de opdracht de wegversperringen aan de grenslijn te laten sluiten. Ook de
versperringen ten oosten van de grenslijn moesten door de gemeentewerkers worden gezekerd.
In De Lutte waren in de vroege avond gemeentewerkers bezig de straatweg ten hoogte van de
Dinkelbrug op te breken. Ook werden door hen de putringversperringen gesloten. Gedurende de
gehele avond was het angstaanjagende motorgeronk van zware pantserwagens te horen geweest. Die
"rotmof" kon nog wel eens gelijk hebben ook, bromde soldaat Steunenbrink. Hij had de vorige nacht
op wacht moeten staan bij de grensovergang. Een sarcastisch grijnzende Duitser had hem voorspeld
dat zijn wachtlopen niet langer dan nog twee dagen nodig zou zijn.
De commandant van het detachement begaf zich deze avond naar de veldwachter van het dorp, J.
Gerard. In de woonkamer bespraken de twee de onheilspellende opmerking van de Duitse soldaat en
ze konden slechts elkaars bange vermoedens delen. De commandant vreesde dat het bericht van de
grensoverschrijding niet tijdig overgebracht kon worden omdat de leger-motor in een niet al te beste
conditie verkeerde. Op het verzoek aan Gerard om zijn nieuwe 500 cc velocite motor ter beschikking te
stellen reageerde deze echter afwijzend. Wel bleek de veldwachter bereid om in geval van nood zelf te
rijden, en de ordonnans naar zijn bestemming te brengen. Dit leek de sergeant-majoor een goed idee.
Besloten werd dat Gerard in ieder geval tot het licht zou worden bij de soldaten zou blijven en zijn
motor startklaar zou zetten.
Op de 10 mei 1940 was de spanning onder de kleumende soldaten te snijden. De wacht stond met zijn
motor klaar om samen met de ordonnans Dierdorp op het eerste bevel van de sergeant-majoor
spoorslags te vertrekken. De Almeloër Henk Westenberg klom bibberend uit de schuttersput voor de
barak, waar de mitrailleur opgesteld stond en besloot zich even te warmen bij de andere soldaten.
Allen hadden hun ransels gepakt en de wapens binnen handbereik gezet, zodat ze bij het minste of
geringste hun posities zouden kunnen innemen. Het was inmiddels tien over half vier geworden en
buiten was het goed licht. Verschillende grenswachten koesterden in stilte de hoop dat het ook deze
keer loos alarm zou blijken te zijn.
Plotseling werd echter de deur van de barak opengerukt en stormde een van de wachten buiten adem
naar binnen. "De Duitsers! Er komt een hele trein Duitsers aan. Wel duizend". Tegelijkertijd ging de
alarmbel over. De telefonist sprong naar zijn toestel en bracht kapitein Groenewegen in Oldenzaal op
de hoogte. Zenuwachtig keek hij over zijn schouder naar buiten of hij misschien een glimp van de trein
kon opvangen. Zijn lotgenoten waren ondertussen de barak uitgerend en zagen vol ongeloof hoe de
langzaam rijdende trein de straatweg naar de grens passeerde. Voor de spoorbrug over de Dinkel
kwam het gevaarte knarsend tot stilstand en sprongen er diverse Duitse soldaten uit, die zorgvuldig de
stalen dwarsbalken controleerden op explosieven. Maar men had zich de moeite kunnen besparen,
want van enige ondermijning was geen sprake. Wel had men het plan geopperd om belangrijke
spoorlijnen in het vernielingsschema op te nemen, maar dit was steeds op bezwaren van de directie
van de Nederlandse Spoorwegen afgeketst. Omdat de treinen dan op dergelijke plaatsen hun snelheid
drastisch zouden moeten minderen.
"Wat moeten we doen?", was de nerveuze vraag van een van de soldaten aan de sergeant-majoor.
"Schieten??"
"Laat die trein maar, die vangen ze in Oldenzaal wel op", antwoordde Westenberg voorbarig.
Besluiteloos bleef de onderofficier even staan en keek naar Westenberg, die vragend bij de mitrailleur
stond. Maar toen zei hij: "Maak dat jullie allemaal weg komen". En tot de politieman en de ordonnans:
"Rijden. Zorg dat jullie Goor bereiken." Het merendeel van de grenswachten greep een fiets en volgde
maar al te graag de raad van hun commandant op. Een paar soldaten renden de barak in om nog snel
hun privé-bezittingen bij elkaar te graaien.
De soldaten die op wacht stonden, zagen hoe de pantsertrein ter hoogte van de Lossersestraatweg
voor de tweede keer stilhield. Tientallen Duitsers zwermden uit over land en naderden in snel tempo

de barak. De zwaar bewapende en in camouflagepakken gestoken stoottroepen sprongen van sloot
naar sloot en maakten een omtrekkende beweging.
Met veel lawaai trommelden de Nederlandse soldaten die bij Olde Riekerink op wacht stonden de
familie uit bed. 'Hendrik, Lena, droet. De Pruus is er". Nadat de Olde Riekerinks uit bed waren
gesprongen, keek Lena uit het raam en zag de Duitsers door het weiland aan de overkant van de weg,
recht op de winkel afkomen.
Ook soldaat Steunenbrink, die nog steeds bij de slagboom op wacht stond, had de pantsertrein tot zijn
grote schrik achter zich langs zien rijden en pijlsnel zette de eenzame soldaat het op een lopen in de
richting van de winkel van Olde Riekerink, waar zich de wacht bevond.
Toen hij vlakbij de Dinkelbrug was gekomen, zag de wanhopige soldaat plotseling een aantal Duitsers
aan de overkant van de weg, tegenover de winkel. Hijgend bleef hij staan. Wat nu? Met een grote
boog slingerde hij zijn geweer in de Dinkel. 'Dat gaat tenminste hun neus voorbij', schoot het door hem
heen. Met de handen in de lucht bleef hij wachten op de onvermijdelijke gevangenneming.
"Henk, dek je. De moffen hebben ons omsingeld en willen met handgranaten gooien." Struikelend over
zijn eigen benen stormde soldaat Tromp de barak binnen. Buiten klonken enkele zware knallen.
De aanvallers joegen de putringversperring halverwege de grens de lucht in. Onmiddellijk raasden
enkele pantserverkenningswagens over de weg en stopten bij de barak. Westenberg aarzelde geen
moment en vluchtte in zijn hemd de deur uit. Als een kat werkte hij zich onder het gaas rond de barak
door en nam een snoekduik over de drie meter brede prikkeldraadversperring. Daarop spurtte hij in de
richting van de boerderij van Tönis. Plotseling gilde een hoge vrouwenstem en in een reflex bleef de
soldaat met zijn handen omhoog staan. Toen hij uiterst behoedzaam achterom keek, zag hij enkele SSsoldaten die hun wapens op hem richtten. In zijn haast om weg te komen, had hij hen niet eerder
opgemerkt. Een van hen had zijn geweer zorgvuldig op een draadpaal gelegd en had juist willen
afdrukken. In een fractie van een seconde besefte Westenberg dat het krijsen van de vrouw van Tönis
hem het leven had gered.
Naar adem snakkend werd de soldaat door de SS'ers gefouilleerd. Bibberend van de kou en de emoties
stond hij eenzaam tussen de vijandelijke militairen. Een boomlange Duitse officier, met een groot
litteken op zijn wang, beval een van zijn manschappen om een jas uit de barak te halen. Vanuit een
ooghoek zag Westenberg hoe soldaat Lelieveld aan gevangenneming probeerde te ontkomen door het
raam uit te klauteren. Hinkend, met beide handen een half afgewikkelde puttee (in de volkmond
"poetje's", de zwachtels die met name infanteristen rond de onderbenen droegen) vasthoudend
probeerde de man zich in veiligheid te brengen. Ver kwam de onfortuinlijke soldaat niet, want hij
strompelde de Duitser, die de jas voor Westenberg haalde, recht in de armen.
Even later keerde de SS'er terug met een kledingstuk voor de verkleumde grenswachter. Inwendig
moest deze lachen, want de Duitser reikte hem het tuniek van sergeant Weerkamp aan. Op een
dergelijke snelle promotie had de soldaat niet in het minst gerekend.
"Wo sind die zwei juden", vroeg de officier - niet onvriendelijk. "Die sind schon lange weg",
antwoordde de soldaat. De Duitser doelde klaarblijkelijk op de twee Amsterdamse joodse
grenswachters met nagenoeg dezelfde namen, Grenada en Grenade. Gelukkig hadden de twee kans
gezien om samen met de andere grenswachten te vluchten. Voorlopig waren de beiden aan de
klauwen van Hitlers vernietigingsmachine ontsnapt, maar tijdens de komende bezetting zou het geluk
hen in de steek laten en zouden ze het leven laten in één van de vele concentratiekampen.
Ondertussen hadden de Duitsers de winkel van Olde Riekerink eveneens omsingeld en de zeven
soldaten van de wacht gevangen genomen. Het hele pand werd nagezocht op achtergebleven wapens
en munitie. Zelfs de hooizolder ontsnapte niet aan hun aandacht. Ruw uit haar slaap gewekt stond de
vrouw des huizes een beetje pips terzijde en sloeg met argwaan de verrichtingen van de vreemde
militairen gade. Maar tot haar opluchting werd er door hen niet geplunderd en een van de Duitsers
trachtte zelfs de jonge vrouw op haar gemak te stellen.
Naast het huis werd een vrachtauto gereden, waarin de buitgemaakte wapens en uitrustingsstukken
een plaatsje vonden. Vervolgens commandeerde men de gevangenen bovenop de goederen plaats te
nemen en zette de wagen zich in beweging om de paar krijgsgevangen bij de barak op te halen.
Even later zag de familie Olde Riekerink, die op straat stond, hoe de wagen tegen de niet afnemende

stroom Duitse voertuigen in, de winkel passeerde op weg naar de grens. Triest zwaaiden de
grenswachten naar hun gastvrije verzorgers, die hen meer dan een jaar op voortreffelijke wijze
vertroeteld hadden. Vechtend tegen de opkomende tranen zagen deze hoe 'hun jongens' naar
Duitsland werden gebracht. Een leegte maakte zich van de mensen meester, en in gedachten lieten ze
de vele gezellige momenten die ze met de jonge soldaten hadden beleefd, nog eens de revue
passeren. Bezorgd liepen ze naar de buren om daar weer enigszins op verhaal te komen.
De Nederlandse soldaten werden op dat ogenblik vlak over de grens, bij café Nierman uitgeladen. Bij
het zien van het brood met marmelade maakte de angst voor het ongewisse plaats voor een gezonde
eetlust en onbezorgd stonden de gevangenen bij elkaar en bespraken de kansen voor de rest van het
leger, dat zich inmiddels op verschillende plaatsen in hevige gevechten met de aanvallers moest
bevinden. Dat het een ongelijke strijd zou worden stond voor een ieder buiten kijf. Na enige tijd
moesten de grenswachten afmarcheren naar Bentheim, waar in de nabijheid van het slot halt
gehouden werd. Het vooruitzicht dat de soldaten over enkele uren op transport gesteld zouden
worden, nog dieper Duitsland in, lokte hen in het geheel niet. Maar veel keus hadden ze niet.
"Möchten Sie Ihr Land noch mal sehen?", vroeg een onderofficier die blijkbaar niet al te veel te doen
had, aan Westenberg. Een moment meende deze dat hij teruggestuurd zou worden naar Nederland,
maar de Duitser troonde hem mee naar de slottoren. "Kück mal, da liegt Holland. Innerhalb 24 stunden
gehört es uns". Maar deze veronderstelling leek Westenberg toch een tikje overdreven en vernietigend
keek hij de "blaaskaak" aan en wenste hem in stilte niet veel goeds toe.
Veldwachter Gerard en de ordonnans waren er intussen in geslaagd om, ondanks de gesprongen
bruggen, het Twente-Rijnkanaal te passeren. Tot tweemaal toe waren ze tijdens de rit Duitse troepen
tegengekomen. De eerste keer bij de Koppelboer toen de pantsertrein gedwongen was voor een wissel
te stoppen. De tweede keer bij de villa "de Hulst" waar ze - bij de Oldenzaalse Haerweg - stuitten op
gemotoriseerde eenheden die daar een versperring opruimden. Wonderlijk genoeg ontsnapte het duo
aan de aandacht van de Duitsers.
Bij het Twente-Rijnkanaal aangekomen zagen ze dat de bruggen waren opgeblazen. Bij een naburige
boer verstopten ze de motorfiets en een buurtbewoner roeide hen over, waarna ze afscheid namen.
Gerard besloot die dag in Goor te blijven, en de bui verder af te wachten en was zijn collegaveldwachter zoveel mogelijk behulpzaam.
In het gebied van 3-7-G.B.(zie kaart) waren kapitein Groenewegens detachementen omstreeks 6.30
uur nog altijd intact, met uitzondering van de post De Lutte.
In Overdinkel (grenspunt no. 7) konden de soldaten van luitenant Ter Wengel geen enkel begrip
opbrengen voor het feit dat er geen toestemming werd gegeven om terug te trekken achter de IJssel.
In zijn contact met Groenewegen had Ter Wengel er op aangedrongen om te trachten met de
gezamenlijke detachementen de IJssel te bereiken alvorens de Duitsers daar zouden arriveren. Maar
ondanks verwoede pogingen, kon Groenewegen zijn commandant niet meer bereiken. Zelfstandig
beslissen vond de kapitein blijkbaar te riskant en zo ging er veel tijd verloren, wat alleen maar in het
nadeel van de grenswachten zou werken.
Wel onderhield Groenewegen voortdurend contact met kapitein Van de Wal te Enschede (3-5 G.B., zie
kaart) en gezamenlijk besloten de beide officieren om geen tegenstand meer te bieden en de wapens
te laten vernietigen.
Omstreeks 6 uur bereikte het bevel daartoe Ter Wengel en toen korte tijd daarna de
telefoonverbinding met Oldenzaal uitviel, was de luitenant definitief aan zijn lot overgelaten. Voor de
zekerheid besloot deze de wapens intact te laten en het vernielen daarvan enige tijd uit te stellen. Dat
zou altijd nog kunnen, zo redeneerde de jonge officier. Onderwijl kropen de uren tergend langzaam
voorbij. Onrustig tuurden de soldaten in oostelijke richting de Hoofdstraat af. Maar er toonden zich
geen vijandelijke soldaten en ook de wachtpost op de hoek van de Schoolstraat wist niets bijzonders te
melden.
Na enige tijd, het zal ongeveer half negen zijn geweest, kwam er vanuit het westen een zwaar en dof
motorengeronk. Snel kwam het geluid naderbij en zwol aan tot een oorverdovend lawaai: op
betrekkelijk lage hoogte vlogen drie Duitse bommenwerpers over, die blijkbaar doelen in het westen
van Nederland hadden gebombardeerd. Haarscherp konden de grenswachten de zwarte hakenkruizen
onder de immense vleugels en op de romp waarnemen. Terwijl de indrukwekkende machines met veel

geraas overkwamen en het geluid van de motoren even later in de verte wegstierf, kondigde zich met
evenveel lawaai een nieuwe golf vliegtuigen aan. Als in een reflex grendelden de soldaten hun wapens
en legden aan. "Stop", schreeuwde Ter Wengel. "Wachten tot ik het teken geef."
Een van de logge machines kwam bijzonder laag overvliegen. In de gauwigheid schatte de luitenant de
hoogte niet veel meer dan 100 meter en toen het toestel binnen schootsafstand kwam, gaf hij het
verlossende bevel "Vuur" en meteen knalden de schoten het vliegtuig tegemoet.
Eindelijk konden de soldaten zich afreageren. Alle opgekropte emoties en verontwaardiging kwamen
nu naar buiten en het toestel werd onthaald op een ware regen van kogels. De soldaten Brasum,
Weierink en Paus bedienden alledrie een lichte mitrailleur en vanaf verschillende kanten vuurden de
mannen het ene na het andere salvo af. Voortdurend mikten de soldaten daarbij op de cockpit die
uitdagend schitterde in het lage zonlicht. Ook de andere soldaten namen met hun geweren
enthousiast aan de schietpartij deel. En met succes, want na enkele seconden krulde er een inktzwarte
rook uit het toestel en begon dit gevaarlijk naar links over te hellen. Snel verloor de bommenwerper
hoogte daarbij voortdurend genadeloos bestookt door de wapens van de grenswachters. Van alle
kanten sloegen de kogels door het dunne aluminium plaatwerk en veroorzaakten gapende gaten in de
romp. Schuddend en waggelend begon de zwaar gehavende machine aan een laatste duikvlucht. Een
of twee minuten nadat het toestel uit het gezicht was verdwenen achter de laatste huizen van
Overdinkel, hoorden de opgewonden militairen een enorme dreun: neergestort. Een gejuich steeg op.
Het resultaat had hun stoutste verwachtingen overtroffen.
Later zou blijken dat het toestel in de buurtschap Drieland (Duitsland) was neergestort. De vliegers
verloren bij de crash hun leven. Terwijl de soldaten lachend en luidruchtig opgaven van de zojuist
behaalde overwinning, naderden er plotseling twee Duitse jagers. Met hun boordmitrailleurs
bestookten ze de Nederlanders. Binnen enkele tellen lag iedereen in dekking in de schuilloopgraaf
naast de barak. Behalve soldaat Brasum. Met zijn mitrailleur in zijn armen stond hij midden op straat
en bleef op de toestellen schieten, die inmiddels opnieuw kwamen toevliegen. Tientallen kogels ketsen
op het plaveisel, maar ze schenen de moedige Amsterdammer, die van joodse afkomst was, niet te
deren. Hij schoot door tot het wapen door de grote hitte vastliep en zodoende onbruikbaar werd.
Woedend smeet Brasum het ding van zich af. Aan zijn onderarm had de soldaat een grote brandplek,
die veroorzaakt was door het wapen. Even plotseling als de jagers gekomen waren, verdwenen ze ook
weer. Kennelijk was de beschikbare munitie opgebruikt.
De grenswachters bleven nog een half uur gespannen zitten wachten op eventuele nieuwe vliegtuigen
maar toen deze uitbleven maakte luitenant Ter Wengel aanstalten om aan de order van kapitein
Groenewegen gehoor te geven en zijn wapens te vernietigen. De manschappen toonden zich
verontwaardigd en waren des duivels. Slechts met grote tegenzin volgden ze het bevel op en met
tranen in hun ogen sloegen ze de geweren stuk.
De resterende munitie werd in de nabij gelegen Ten Wolde's plas (ook Kolkersplas), bij de "Losserse
draai", halverwege Overdinkel, gesmeten evenals de krom geslagen geweren. Een van de
motorordonnansen, de Langevener A.H. Paus, dreunde met een zware bijl zijn prachtige motorfiets in
elkaar. Binnen enkele minuten was de blinkende machine veranderd in een hoeveelheid schroot die
een troosteloze aanblik bood.
Het was half elf in de ochtend en de grenssoldaten in Overdinkel waren nog steeds overgeleverd aan
de tergende onzekerheid die het eindeloze wachten op de komst van de Duitsers met zich meebracht.
Pas om 1 uur in de middag verscheen er een Duitse officier in gezelschap van 4 soldaten, die de
Nederlanders gevankelijk wegvoerde. Verbolgen zagen de Overdinkelnaren de jongens onder
bewaking van de vijandelijke soldaten voorbij lopen. Met strakke gezichten, de vuisten waarschijnlijk
gebald in hun broekzakken, staarden de mensen in de Hoofdstraat de stoet na. Als blijk van solidariteit
liepen enkelen met de bedrukte soldaten mee. Tot aan de slagboom. Daar zwaaiden ze hen uit met
tranen in de ogen.
In Losser moesten de grenssoldaten zich in de namiddag bij Hotel restaurant Hut (later Hotel Centraal
en nu wooncomplex Kostergaarden) verzamelen. De wapens waren ook hier kapot geslagen. De groep
was niet meer volledig. Enkelen hadden zich onttrokken aan gevangenneming, hun geweren begraven
achter woningen aan de Gronausestraat (tegenover Vollenbroek).
De groep ging opgeruimd zwaaiend naar de achterblijvende Lossernaren op mars naar Gronau,

begeleid door 2 gewapende militairen. Ook hier pinkten sommige achterblijvers een traan weg.
Er was bij de inval op Lossers grondgebied - behalve de op vliegtuigen schietende militairen in
Overdinkel - geen schot gevallen. Men liet het gelaten over zich heen gaan.
Het gemeentehuis was deze vrijdag al vroeg geopend (de politiepost was er ondergebracht).
Belangstellenden verzamelden zich hier in groepjes. Buitengewoon dienstplichtige Lossernaren die in
hun boekje hadden staan dat ze zich bij oorlogsgevaar dienden te melden op hun standplaats ergens in
Nederland, kregen te horen dat ze hun daadkracht nog even moesten uitstellen.... Dat werd dus afstel.
Een boer die het schouwspel bij het gemeentehuis - bedachtzaam aan zijn pijp lurkend - aanzag,
mompelde de profetische woorden: "Wie sint ze nog nich weer kwiet"
En toen werd het stil, vijf dagen lang en nog langer. Na verloop van enkele weken druppelden de
eerste berichten binnen uit de krijgsgevangenkampen. Vaak was dit het eerste levensteken, zodat er
een uitbundige vreugde heerste in de betreffende gezinnen. Bij anderen kwam het fatale
overlijdensbericht van gesneuvelde vaders, zoons of verloofden. Meidagen met scherpe contrasten.
3.2 Wij mogen hen niet vergeten
Door de onverwacht lange duur van de oorlog werd en wordt ook nu nog de nagedachtenis aan
degenen die in de eerste oorlogsdagen het leven voor hun vaderland lieten overschaduwd door het lot
van de duizenden slachtoffers die in de kampen of in dienst van het verzet omkwamen. De mooie
meimaand 1940 dompelde verschillende gezinnen in diepe rouw. Niemand kon ze helpen in dit
peilloze verdriet. Op buitengewone dankbaarheid van het vaderland hoefden de nabestaanden niet te
rekenen.
Daarom hier de beeltenissen van acht Lossernaren die in de meidagen van 1940 het hoogste gaven
wat zij hadden. Acht jonge mannen (van de in totaal 84 gesneuvelde Twentenaren) wier leven
plotseling werd afgebroken.
Wij mogen hen niet vergeten. In het oorlogsmonument op de markt in Losser zijn hun namen
vereeuwigd.
1. B. Olde Bolhaar
geb. 22-12-1913 Losser
overl. 12-5-1940 Rhenen
2. B.H. Busser
geb. 11-9-1906 Losser
overl. 13-5-1940 Rhenen
3. J.H. Engelbertink
geb. 2-11-1910 Losser
overl. 12-5-1940 Rhenen
4. H.A.J. Grunder
geb. 27-6-1914 Losser (Beuningen)
overl. 12-5-1940 Rhenen
5. H.B. Hassink
geb. 21-8-1914 Losser
overl. 13-5-1940 Rhenen
6. G.J.A. Keizer
geb. 26-7-1914 Losser (Beuningen)
overl. 14-5-1940 Rhenen
7. H.B. Spölmink

geb. 6-8-1918 Losser (Overdinkel)
overl. 13-5-1940 Rhenen
8. J.G. Veldscholten
geb. 18-6-1916 Losser (Beuningen)
overl. 12-5-1940 Rhenen
IV HOE VERDER NA DE CAPITULATIE
4.1 De eerste maanden
De Duitse bezetter wenste dat alles zo spoedig mogelijk weer zijn normale beloop zou hebben. 's
Maandags 13 mei draaiden de fabrieken in Enschede bijna weer normaal. Al was er een gedrukte
stemming en was het gesprek van de dag natuurlijk hoe 'onze jongens' het maakten in deze ongelijke
strijd. De berichten dat onze soldaten moesten dienen als scherm voor de oprukkende Duitsers,
vervulde ieder met ontzetting en afgrijzen.
Op 15 mei tekende generaal Winkelman de capitulatie. Dinsdag was het pleit beslecht en kon men de
voorlopige balans opmaken. Bijna 2200 Nederlandse militairen gedood en ongeveer 2700 gewond. In
totaal waren 2159 burgers omgekomen, onder wie 800 bij het bombardement op Rotterdam.
Men maakte het mee - wat kon men doen? De Duitse oorlogsmachine raasde door, zonder ophouden.
Wat merkten de mensen direct. Wel, de Nederlandse tijd werd met de Duitse gelijk gezet, dat
betekende 100 minuten vooruit. Verder kreeg 1 gulden 1½ Reichsmark als tegenwaarde. Op 16 mei
kwam olie en benzine op de bon.
In Losser zag men weinig verandering in het dagelijks leven. De verduisteringsmaatregelen werden
consequenter nageleefd. De straatversperringen werden opgeruimd. Een brandende sigaar vormde in
het donker vaak een oriëntatiepunt en de carbid en stormlantaarns kregen hernieuwde belangstelling.
Vanaf 17 mei was telefoneren weer mogelijk. Vanaf 23 mei was het zingen van het Nederlandse
volkslied verboden en omstreeks deze tijd werden ook de Losserse gezinnen, waarvan leden waren
gesneuveld, op de hoogte gesteld.
Op 28 mei capituleerde België. Op 29 mei werd Seyss-Inquart geïnstalleerd als Rijkscommissaris voor
bezet Nederlands gebied. In Losser zag je zelden een Duitse militair. Op het vliegveld Twente, waarvan
de hangars en de startbanen waren vernield, lagen wel Duitse legereenheden en het vliegveld werd
met gezwinde spoed - met behulp van Nederlandse ondernemers en werkers - weer voor de Duitse
luchtmacht gereed gemaakt.
De distributiemaatregelen begonnen al spoedig het bestedingspatroon te beheersen. De kranten
werden - uiteraard gecensureerd - weer wat dikker. Voorlopig pasten de Duitse autoriteiten de tactiek
van de fluwelen handschoen toe.
Begin juni kwamen de Nederlandse krijgsgevangenen geleidelijk weer terug. Ten opzichte van
krijgsgevangenen van andere landen waren ze redelijk behandeld. Maar het bleef een kamp met
prikkeldraad en wachttorens waar ze waren ondergebracht. Oldenzaal was het station waar velen met
de trein aankwamen. Niet zelden moesten familieleden een tevergeefse reis naar de Boeskoolstad
maken, omdat de geruchten niet in overeenstemming waren met de werkelijkheid.
Op 14 juni trokken de Duitse troepen Parijs binnen. Op 22 juni volgde een wapenstilstandsverdrag en
op 25 juni 1940 werden de vijandelijkheden gestaakt. Op 3 juli openden Engelse oorlogsschepen het
vuur op de Franse vloot in de haven van Oran in Marokko. De Vichy-regering (van het onbezette deel
van Frankrijk, dat collaboreerde met de Duitsers) verbrak daarop de diplomatieke banden met
Engeland. Op 11 juli 1940 begonnen de Duitse luchtaanvallen op Engeland, die enige maanden zouden
duren en bekend zijn geworden onder de naam "Battle of Britain".
In Losser kon men even als overal elders in Nederland van dit alles kennis nemen. Het leven ging
behoudens de distributiebeperkingen zijn normale gang. De Nationaal Socialistische Beweging (NSB), in
1931 door Mussert opgericht, kreeg in Losser beperkte aanhang (zie 'Volkstellingen' in hoofdstuk
Bijlagen). Na de bevrijding werden 94 Lossernaren gearresteerd wegens lidmaatschap van NSB of
collaboratie. Uiteindelijk zouden 15 personen hiervoor ook worden veroordeeld. Losser telde toen
ongeveer 18.000 inwoners.

Op 24 juli 1940 werd de Nederlandsche Unie opgericht; de leiding berustte bij een driemanschap: L.
Eindhoven, commissaris van politie in Rotterdam; J.E. de Quay, hoogleraar in Tilburg; J. Linthorst
Homan, commissaris van de koningin in Groningen. De unie was bedoeld als een tegenhanger tegen de
NSB, maar ging uiteindelijk als een nachtkaars uit.
Op 4 juli 1940 werd het verbod afgekondigd op het luisteren naar andere dan Nederlandse en Duitse
zenders.
Op 16 september 1940 werd de Nederlandse SS opgericht, zij kreeg ongeveer 30.000 leden (S. v.d.
Veen, 'Voor Führer, Volk en Vaderland', 1994) van wie er velen als Waffen-SS'er aan het Oost-front
zouden strijden.
In september 1940 moest iedereen die 15 jaar of ouder was een identiteitsbewijs bij zich dragen. Het
bevel "Ausweis bitte" deed vanaf die tijd zijn intrede. Dit was voor kundige graveurs en tekenaars het
signaal om aan het vervalsen te slaan.
Op 22 oktober 1940 werd de Stichting Winterhulp opgericht, ook in Losser.
Per 17 juni was reeds de distributie van brood ingevoerd (2000 gram per week). Begin juli volgde de
distributie van margarine-spijsolie en vetten.
Maart 1941 moesten straatnamen, genoemd naar leden van het Koninklijk Huis, worden gewijzigd.
Zover bekend hadden de Losserse straten toen nog geen koninklijke namen.
De distributie van tabaksartikelen leidde tot het gebruik van vervangende grondstoffen en ontlokte
menigeen de opmerking "Wat hej now wier in de piep". De verstikkende stank maakte verblijf bij de
"pieproker" onleefbaar. De eigenbouw vierde hoogtij.
Bij het vorderen van de oorlog werd klandestien houtkappen een dagelijkse bezigheid.
Milieubewegingen waren er nog niet en de plaatselijke politie kneep waarschijnlijk een oogje dicht,
want veel processen-verbaal werden er niet gemaakt.
Aan het eind van de oorlog hadden de Duitsers belangstelling voor onze fietsen en "vorderen" was
bijna een dagelijks gebeuren. In september 1940 moesten de radio's worden ingeleverd. De
kabelwacht deed zijn intrede voor mannen tussen de 18 en 55 jaar. De bovengrondse
telefoonverbindingen werden namelijk als sabotagemaatregel met vaste regelmaat vernield. De
duitsers maakten hier effektief een einde aan door een onafgebroken kabelwacht in te stellen, 24 uur
per etmaal, telkens voor een tijdsduur van 4 uur. Politie-agenten, postbeambten, brandweerlieden en
zij die in Duitsland werkten waren vrijgesteld.
4.1.1 De Rijks Duitsers in Losser
Na de capitulatie op 15 mei 1940, konden we de doden begraven, de gewonden verplegen, de
materiële schade proberen te herstellen en bleven we achter met voor sommigen onherstelbaar leed.
En we hadden ons te schikken naar de wensen en wetten van de bezetter.
Een nieuwe categorie slachtoffers diende zich aan. De alhier wonende Rijks Duitsers moesten het
militaire plunje aantrekken en voor een land vechten waar ze volgens de regel der wet toe behoorden.
Maar meestal overviel de oproep hen als een koude douche en liet een vreemd en angstig gevoel
achter.
Generaties lang woonden sommigen al in Losser en zij waren opgegroeid en vergroeid met de Losserse
c.q. Nederlandse gewoonten en met hun Nederlandse werk- en sportmakkers.
Ongetwijfeld zullen er onder die Lossernaren nog wel Rijks Duitsers zijn geweest, die op de scholen uit
volle borst de liedjes hebben meegezongen als "Wij willen Holland houden" of "Wie Neerlands bloed
door d'aderen vloeit", vóór de oorlog meestal een verplicht nummer bij de zangles.
Nu moesten zij dit zelfde land helpen bestrijden, waar zij tot dan toe gastvrij leefden en werkten. Dat
zij zich niet hadden laten naturaliseren, had in de regel een scala van uiteenlopende plausibele
redenen, het grensverkeer en... de liefde die geen grenzen kent, was hier wellicht ook debet aan. Hoe
dan ook, de meesten voelden dat ze "de klos" waren.
Dat het Hollandse gevoel vaak sterker was dan het Duitse bloed, bleek ook toen de Schiedamse
tankvallen gravers bij Gildehaus (zie 8.11), tijdens hun graafwerk door een Duitse bewaker in
onvervalst Nederlands werden aangesproken en hij hun de behulpzame hand bood bij het ontvluchten.
Hij bleek een Rijks Duitser uit Haarlem te zijn.

Toen bij schrijven van de Provinciale Staten van Overijssel van 16 november 1940 (brief no.
4515/3373) de Rijks Duitsers verplicht werden in Duitse militaire dienst te treden, bleek dat er in
Losser 130 Rijks Duitsers woonden, die voor deze dienstplicht in aanmerking kwamen:
53 in Losser, 42 in Overdinkel, 32 in Glane, 2 in Zuid Lutte en 1 in Zuid Berghuizen.
Voor hen begon toen een periode van bijkans vier en een half jaar van angst en ellende en soms met
blijvend lichamelijk of psychisch letsel. Of zij moesten dit gedwongen "avontuur" met de dood
bekopen.
Tegen het einde van de oorlog vonden velen van hen een passend onderduikadres in Losser en was dat
voor hen de plaats waar ze de bevrijding vierden. Alhoewel, dat werd voor hen toch vaak een
bevrijding met horten en stoten. De sfeer in de eerste tijd na de bevrijding, was begrijpelijkerwijze
nogal "Deutschfeindlich" en het werd voor hen eerst nog een tijdelijk verblijf in gevangenenkampen,
voordat zij weer echt vrij waren.
Slechts van enkele Losserse Rijks Duitsers is bekend, dat zij zich echt Duits voelden en aldus handelden.
Drie Lossernaren wisselden gedurende de bezettingstijd hun Nederlandersschap in voor de Duitse
nationaliteit.
4.2 Het bestuur van Losser aan het begin van de oorlog
Het gemeentebestuur bestond uit: C.J.A. van Helvoort (burgemeester); G.J. Derksen (secretaris)
alsmede de gemeenteraadsleden A. van Aarsen, H. Breuker, H.G. ter Ellen, J.J. Fleer, J.S. Hassing
(wethouder), P.H. van der Heide, G. Kielstra, P. Luiten, H. Nijhuis (wethouder), G.J.J. Sanderink, J.H.
Tijman op Smeijers, G.W. Waanders, J.E. Welhuis, H.H. Weijering, B. Nusmeijer.
Tot 8 april 1941 fungeerde deze raad nog. Zij werd daarna door de bezetter terzijde geschoven.
Democratie paste niet bij de Duitse structuur, zeker niet in oorlogstijd. De burgemeester en secretaris
waren uitsluitend aanspreekbaar en verantwoordelijk. De commissaris der koningin adviseerde de
burgemeesters de orders van de bezetter op te volgen voorzover dat met hun geweten strookte.
Cornelis Johannes Antonius van Helvoort, geboren te Vlijmen op 17 februari 1883, overleden te Heeze
(N.B.) 26 februari 1967, was van 17 juli 1919 tot 11 oktober 1944 burgemeester van Losser. Toen werd
hij door de "Reichscommissar für die besetzte Niederländische Gebiete" ontslagen.
De crisisjaren, een dreigende annexatie door Oldenzaal, waarin hij verwoed streed voor de
onafhankelijkheid van Losser en de Tweede Wereldoorlog waren onder meer de oorzaken dat hij een
sober beleid voerde. Zijn omgang met de Lossernaren deed soms stug aan. Maar aan werklust en aan
liefde voor het dorp Losser heeft het hem nooit ontbroken. Hij was een kundig bestuurder, wiens
kennis vooral op administratief gebied alom gewaardeerd werd. Hij was bovendien een enthousiast
historicus. Bekend zijn de boekjes "Losser voorheen en thans" en "Grepen uit Oldenzaals verleden" van
zijn hand.
Burgemeester van Helvoort, was "burgemeester in bezettingstijd", met alle daaraan vebonden
moeilijkheden en keuzes, een moeilijke taak, die hij naar zijn inzicht heeft trachten gestalte te geven,
hetgeen hem echter niet door iedereen in dank werd afgenomen.
Op 30 augustus 1944 had de burgemeester aan de commissaris van de koningin verlof gevraagd en
gekregen. Hij week uit naar Vlijmen, waar hij onderdook. Zijn vrouw en dienstbode hielden zich schuil
in de gemeente Losser. Op 8 juni 1946 werd hem eervol ontslag verleend, waarna hij nog enige jaren in
de gemeente Losser verbleef. Na het overlijden van zijn vrouw, die begraven ligt in De Lutte, vestigde
hij zich in Heeze (N.B.)
Burgemeester Van Helvoort was van 1 oktober 1909 tot 1 oktober 1919 gemeentesecretaris bij de
gemeente Woerden geweest. Zijn aandacht en liefde voor de historie bracht hem ertoe, na zijn
pensionering een boek te schrijven getiteld "Hoofdstukken uit de geschiedenis van Woerden". Uit
erkentelijkheid hiervoor besloot de Woerdense gemeenteraad op 20 oktober 1952 een straat naar
hem te vernoemen: de "Van Helvoortlaan", die er nu nog is.

Gedurende de laatste oorlogsmaanden werd burgemeester Van Helvoort tijdelijk vervangen door
A.H.G. Weustink (van 3 oktober 1944 tot 26 oktober 1944) en daarna door W. Henkes (van 18 oktober
1944 tot aan de bevrijding 2 april 1945).
M.J. Bolhaar nam vervolgens het burgemeesterschap waar tot 12 april 1945. De heer Bolhaar was
tijdens de bezetting met veel ondergronds werk bezig geweest: pilotenhulp, hulp aan onderduikers.
Maar hij vervalste ook persoonsbewijzen, daarbij geholpen door de latere 2e commandant van de S.G.
Losser, de heer De Vries, die van professie drukker was. Samen hebben ze heel wat Lossernaren
behoed voor de "Arbeitseinsatz" in Duitsland.
Joop Lussing die, tot aan de overname door de heer Bolhaar, als commandant van de SG veel en
gevaarlijk ondergronds werk had verricht, aanvaardde een functie als adjudant van het
districtscommando. Met tegenzin, maar zwichtend voor de druk der omstandigheden, nam de heer
Bolhaar vervolgens het plaatselijk commando over.
Na de bevrijding werd door het Militaire Gezag maar ook door de totale SG van Losser grote druk op
hem uitgeoefend om waarnemend burgemeester te worden. Deze functie ambieerde hij echter niet.
Zodat even later de heer A. Mos door een vertrouwenscommissie tot waarnemend burgemeester
werd benoemd.
Deze vervulde de functie tot 31 juli 1945, waarna de heer J.S. Hassing door de commissaris der
koningin als plaatsvervangend burgemeester werd aangesteld. Pas op 14 november 1945 kwam de
raad van Losser onder voorzitterschap van Hassing voor de eerste keer weer bijeen.
Op 17 oktober 1946 werd J.P.A.M. van de Sandt uit Oosterhout burgemeester van Losser. De heer Van
de Sandt was 12 jaar ambtenaar geweest te Oosterhout. Hij trof een Losser aan dat evenals steden
elders zwaar worstelde met de alledaagse problemen. Maar hij pakte het energiek aan en had een
groot aandeel in de totstandkoming van het hedendaagse Losser.
4.3 Het korte maar bewogen leven van Henry van Helvoort
Henry Michael Cornelis Antonius Maria van Helvoort werd geboren op 8 januari 1910 in Tilburg. Hij
was enig kind en zoon van de burgemeester van Losser C.J.A. van Helvoort. Als 9-jarige kwam hij in
Losser, toen zijn vader als opvolger van burgemeester G.J.M. Eenhuis in 1919 naar losser kwam. In de
volksmond heette hij 'Henry van de burgemaester' of op zijn Lossers gezegd 'de zön van de
burgemaester'. Na zijn opleiding aan het Carmel Lyceum in Oldenzaal vervulde hij zijn dienstplicht en
zwaaide af als 1e luitenant van het 15e Regiment Infanterie. Nadien was hij werkzaam in Losser op de
gemeentesecretarie afdeling Algemene Zaken. Op 12 mei 1939 werd hij bij de voormobilisatie
opgeroepen en verwisselde hij zijn burgerplunje weer voor zijn soldatenpak. Dit moment was de
inleiding voor zijn definitieve afscheid van Losser. Hij maakte de meidagen van 1940 als militair mee en
bij de Nederlandse capitulatie slaagde hij er in naar Engeland uit te wijken.
Op 1 april 1941 zou de burgemeester van het Rode Kruis het bericht krijgen dat zijn zoon door een
ongeval in Zuid-Afrika om het leven was gekomen. De deelneming van de Losserse bevolking was
groot, zo vermeldt het dagblad Tubantia van toen. Nadere bijzonderheden ontbraken in dit bericht.
Zijn dood, nogal kort na de Duitse bezetting en nog wel in Zuid-Afrika, gaf aanleiding tot wilde
geruchten en veronderstellingen in het dorp. Enig speurwerk gaf in dit opzicht wat meer opheldering.
Uit een telegram van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken de heer Van Boeyen aan de
Nederlandse gezant in Kaapstad (Zuid-Afrika) blijkt dat Henry van Helvoort van 1936 tot 1940
werkzaam was voor de Generale Staf in Den Haag, afdeling G.S.3: de militaire inlichtingendienst.
Volgens zijn eigen verklaring is hij op maandag 15 mei 1940 met de Britse torpedobootjager
'Hereward', waarmee ook Koningin Wilhelmina vluchtte en drie hoge, met name genoemde officieren
van de G.S.3. die op de "Fahndungsliste" (opsporingslijst) van de Duitsers stonden, naar Engeland
vertrokken. De hofhouding van de Koningin bestond uit zeven door haarzelf uitgezochte personen. De
naam van Van Helvoort komt hierin niet voor. Ook niet in het verslag van kapitein C.J. Olifiers van de
G.5.3.
In Engeland treffen we Henry aan in Portcawl, een kamp met vanuit Nederland gevluchtte militairen,
waaronder 80 officieren en 577 onderofficieren, korporaals en manschappen. Een heterogeen

gezelschap militairen afkomstig uit dertien verschillende legeronderdelen.
In de appellijst van mei te Portcawl treffen we ook Henk Brinkgreve aan, de verzetsofficier die later in
maart 1945 op de boerderij 'Rikhof' door de SS zou worden doodgeschoten (zie paragraaf 8.4).
Hoe raar het ook klinkt; men zat in Engeland niet op deze Hollandse troepen te wachten. Ze vormden
geen militaire eenheid en hadden geen wapens. Bovendien werden de uit bezet gebied gevluchte
Nederlanders met wantrouwen bejegend. Een militair werd zelfs gearresteerd op verdenking van
spionage. Engeland werd in die dagen overstroomd met hoge autoriteiten uit de overrompelde landen.
De vreemdelingenstroom deed de Britse bureaucratische molens kraken in haar voegen. Bovendien
had de Engelse natie het al druk genoeg met zich zelf: het eiland was gewikkeld in een strijd op leven
en dood met het Derde Rijk en de afloop van dat gevecht viel nog niet te voorspellen. Churchill, de
nieuwe regeringsleider die op 10 mei 1940 het oorlogsroer van Chamberlain had overgenomen,
gewaagde zelfs van het onder de voet lopen van Engeland. Pas eind 1940 kwam er verandering en
werden inpassingsmaatregelen voor de buitenlandse militairen getroffen.
De Nederlandse militairen zaten dus ook met zichzelf in de maag en voelden zich als het bekende vijfde
rad aan de wagen (zo blijkt uit een rapport van destijds). Zestig van de tachtig officieren richtten een
door ieder persoonlijke ondertekende petitie aan Koningin Wilhelmina, waarin zij verzochten om met
de manschappen naar Nederlands-Indië (oost of west) te mogen vertrekken, met de bedoeling daar
een nieuwe gevechtseenheid op te richten (Henk Brinkgreve kwam op deze lijst overigens niet voor).
Hare Majesteit stuurde dit verzoek aan de regering door.
Vooruitlopend hierop had Henry met een collega al een verzoek gericht aan minister Van Boeyen van
Binnenlandse Zaken om via Zuid-Afrika naar Oost-Indië te mogen vertrekken. Uit een telegram (549)
van 24 augustus 1940, bestemd voor de Nederlandse gezant in Kaapstad, de heer Van Broekhuizen,
blijkt dat Van Boeyen hem warm aanbeveelt. Wellicht heeft Henry van Helvoort overwogen zich in
Zuid-Afrika bij zijn buurtvriend Harry Nusmeyer te voegen. Uit de archieven blijkt niet dat hij deze in
Zuid-Afrika getroffen heeft. In Zuid-Afrika is hij in het bezit van zijn paspoort, aanbevelingsbrieven van
de Nederlandse regering, een bewijs van goed gedrag en een medische verklaring. De bedoeling van
Henry was 'zich tijdelijk in Zuid-Afrika te vestigen om na de oorlog zo spoedig mogelijk naar Nederland
terug te keren, waar al zijn belangen liggen', zo verklaarde hij. Omdat hij geen werk- en
verblijfsvergunning kreeg was hij van zins om op 20 september 1940 met de SS 'Roggeveen' van
Durban naar Oost-Indië te vertrekken. Om onbekende reden is dit vertrek uitgesteld.
In Pretoria (Transvaal) kreeg Henry kennis aan een Hollandse verpleegster, Jacoba Helena Bok, zo
vermelden de uitvoerige processen-verbaal, die de toedracht van het ongeval omschrijven. Daaruit
blijkt verder dat hij tijdens een weekendreisje afscheid van haar wilde nemen. Het paar vertrok
zaterdag 26 oktober 1940 vanuit Pretoria, waar het op 27 oktober wilden terugkeren. Op 27 oktober 's
middags om ongeveer 12.00 uur sloeg het noodlot toe. Zij reden in de wagen van Jacoba Bok, een 2deurs Dodge sedan. Op de top van een heuvel, de zogenoemde 'Ophir Hill', gelegen tussen Nelspruit en
Sabie (Transvaal) ter hoogte van White River raakte de wagen, door Jacoba Bok bestuurd, in een dichte
mist. De sterk kronkelende weg was voor haar onbekend. Zij raakte in paniek en heeft daarbij
waarschijnlijk op het gaspedaal in plaats van de rem getrapt. De wagen raakte van de weg en stortte
zo'n 50 meter naar beneden en sloeg daarbij verscheidene malen over de kop. Henry was door een
gebroken nek vrijwel onmiddellijk dood. Sectie op het lijk in Sabie bevestigde dit. Jacoba Bok had over
het hele lichaam verwondingen en raakte in een shock-toestand. Maar ze zou het ongeval overleven.
Op 2 november 1940 werd Henry op het kerkhof van Sabie door de plaatselijke reservepolitie met
militaire eer begraven. Deze reservepolitie en de inwoners van Sabie hebben ervoor gezorgd dat "deze
soldaat uit Holland" een passend gedenkteken op zijn graf kreeg. Zijn leven was kort. Henry van
Helvoort was amper 30 jaar oud geworden. En niet een Duitse kogel of een bomscherf maar een
'gewoon' auto-ongeluk maakte een einde aan alle verdere illusies. Hoe geheel anders had hij zijn
toekomst gepland. Zijn sollicitatie naar een burgemeestersplaats in het zuiden van Nederland was al in
een vergevorderd stadium.
Henry van Helvoort was in zijn vrije tijd een verdienstelijk amateurschilder. In Losser kan men nog een
schilderstuk van zijn hand vinden en ook in Heeze, in het huis waar zijn vader zich later vestigde,
hangen nog verscheidene, niet onverdienstelijke schilderijen van zijn hand.

4.4 De gijzelaars
Nog niet dood, maar toch steeds met een been boven het graf zwevend, behoorden de gijzelaars tot
een groep die maanden, ja zelfs jaren in het ongewisse leefden. Zij dienden als onderpand voor de
bezetter. Bij eventuele 'staatsondermijnende activiteiten' van verzetslieden of wie dan ook zouden zij
worden terechtgesteld. Zo werden na de aanslag op de Duitse politiechef Rauter 122 gijzelaars vanuit
alle gevangenissen in Nederland bijeengesleept en gefusilleerd bij de 'Woeste Hoeve'. De gijzelaars
vormden een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving: alle rangen en standen waren
vertegenwoordigd.
In het voorjaar van 1942 besloten de Duitsers tot gijzeling in speciale kampen. Op 4 mei 1942 werden
in onvervalste 'Duitse stijl' ongeveer 600 mannen plotseling gevangen genomen en in overvalwagens
op transport gesteld naar Beekvliet, het klein-seminarie van het bisdom Den Bosch in het Brabantse
dorpje Sint Michielsgestel. Half juni werd nog eens op grote schaal gearresteerd en dit keer werd de
'vangst' in het groot-seminarie te Haaren opgesloten. Het totaal aantal gijzelaars in de kampen lag
tussen de 1000 en 1400.
Ook in de concentratiekampen Amersfoort en Vught bevonden zich gijzelaars. Het verblijf daar
betekende mishandeling, slecht eten en voortdurend afgeblaft worden. De gijzelaars in deze kampen
werden aanvankelijk ontzien en genoten zekere faciliteiten. Maar de angst bleef: men diende als
onderpand.
Hieronder een overzicht van Losserse gijzelaars in kamp Haaren. Het betreft geen volledig overzicht.
Mogelijk dat ook Lossernaren in andere kampen en of gevangenissen als gijzelaar hebben vastgezeten.
Daarover konden echter geen nadere gegevens verkregen worden.
Gijzelaars in kamp Haaren.
Naam
A.C.M. Osse
J.A.M. Olde Hengel
J. Essenhuis
K.J.L.M. Peters
Dr.Th. W. Crul
E.A. Gelderman

geb. datum
09-02-1890
29-03-1913
27-09-1910
30-09-1906
06-03-1992
25-10-1912

beroep
steenbakker
kant.bediende
handel-bouwmat.
leraar Ned.
leraar Aardr. en Gesch.
directeur text. fabriek

godsdienst
R.K.
R.K.
R.K.
R.K.
R.K.
N.H.

huis no.
plaats
D.216
Losser
Lyceumstr.N.B.303 Losser
D.321
Losser
N.B.297
Losser
Benth.str.59.c.
Losser
Emmastr. 69
Oldenzaal

N.B.: De heer Gelderman is 9 maanden gegijzeld geweest en is daarna - tot aan de bevrijding ondergedoken in Weerselo.
4.4.1 In de gevangenis
Zeker 120.000 Nederlanders (de joodse Nederlanders niet meegerekend) hebben in de oorlogsjaren
voor korte of langere tijd in kampen en gevangenissen verbleven. Dat waren niet allen verzetsmensen.
Zeker tweederde deel had zich schuldig gemaakt aan 'normale' delicten als zwarthandel, illegaal
slachten of zich onttrekken aan de gedwongen tewerkstelling in Duitsland.
Gedurende de eerste twee jaar was het aantal gevangenen nog klein. Het betrof mensen die antiDuitse uitlatingen hadden gedaan of bijvoorbeeld foto's van het koninklijk gezin hadden verhandeld,
maar natuurlijk ook de gebruikelijke oplichters en dieven. In 1941 werden de eerste verzetsgroepen
opgerold en nam het aantal gevangenen toe. Speciale kampen werden gebouwd: Schoorl (1941),
Amersfoort (1941) en Vught (1942). Joden werden om het minste of geringste opgepakt en afgevoerd.
In 1941 volgden ook antirevolutionaire voormannen en functionarissen van de Communistische Partij.
De Lossernaar Willem Game ( geb.26-02-1903 te Breda) heeft in totaal twee jaar gevangen gezeten in

de kampen Amersfoort en Vught. Hij was in het begin van de oorlog in Nordhorn opgepakt vanwege
zijn politieke voorkeur (hij zat namens de CPN in de Losserse gemeenteraad) en naar kamp Amersfoort
overgebracht. Willem Game heeft meerdere beroepen uitgeoefend. Zo was hij metselaar bij de firma
Scholten en is hij werkzaam geweest bij de steenfabriek De Osse en in de oorlogsjaren op het landgoed
Poort Bulten bij de firma Gelderman. Jarenlang heeft hij deel uitgemaakt van de gemeenteraad van
Losser. Met gevaar voor eigen leven heeft hij veel mensen uit de handen van de Duitsers gehouden.
In het kamp Vught heeft hij kennis gemaakt en vriendschap gesloten met de Losserse pastoor Schaafs
die daar ook opgesloten was. Pastoor Schaafs is in de zomer van 1944 overgebracht naar Dachau.
Willem Game kwam in de loop van 1944 vrij en zette daarna zijn illegale werk weer voort. Hij was een
markante figuur, die zijn socialistische idealen niet onder stoelen en banken stak. Willem Game stierf
op 78-jarige leeftijd (1981) te Losser. In Overdinkel, waar hij woonde, is een straat naar hem genoemd.
De Losserse hoofdonderwijzer H. Snel heeft ook enige tijd vastgezeten in de oorlog. Hem werd in 1941
verzocht zich te melden bij de SD (Sicherheits Dienst) in Enschede. Snels buurman, die NSB-idealen
huldigde, had ontdekt dat Snel zijn radio niet had ingeleverd bij de bezetter en had dit aangegeven.
Van Enschede werd Snel overgebracht naar Almelo, waar hij in een voor die dagen normaal proces
veroordeeld werd tot 9 maanden gevangenisstraf.
Via de Oranjegevangenis in Scheveningen kwam hij terecht in de gevangenis in het Duitse Bochum. Een
toegevoegde advocaat wist zijn straf met 1 maand te reduceren. Op 8 december 1941 is hij door de
Rijkscommissaris für Verwaltung und Justitz ontslagen.
Aan zijn vrijlating waren enkele voorwaarden verbonden.
1.Hij werd van alle overheidsfuncties uitgesloten.
2.Hij moest een protocol ondertekenen waarin stond, dat hij nooit meer in Duitsland mocht komen. En
...een nota waarin het bedrag stond dat hij moest betalen voor huisvesting en verzorging in de
gevangenis. Met de laatste voorwaarde had hij de meeste problemen. Hij had geen werk en geen geld.
Hij vroeg of hij mocht betalen straks...als de Duitsers de oorlog hadden gewonnen en hij weer aan het
werk kon...... De Duitsers trapten erin.
4.5 Werken in Duitsland
Naarmate de tijd vorderde, kwam ook dwangarbeid in Duitsland aan de orde. Dit gedwongen werken
in Duitsland, was door de Nederlandse regering ver voor de oorlog reeds in gang gezet. De directeurgeneraal van Sociale Zaken had reeds in de jaren dertig aan de hoofden van plaatselijke
steunverleningsorganen opdracht gegeven, om aan werklozen die werk in Duitsland weigerden, de
steun in te trekken. Weliswaar werd in 1939 door de oorlogsplannen van Hitler deze maatregelen
tijdelijk ingetrokken. Maar vanaf het begin van de oorlog en alle oorlogsjaren door, heeft Sociale Zaken
zeer intensief het werken in Duitsland bevorderd en zelfs verplicht gesteld. Lijfsbehoud en de druk van
de omstandigheden waren bepalend voor menigeen zodat, de vraag of vrijwillig werken in Duitsland
niet het Duitse oorlogspotentieel in stand hield of zelfs bevorderde, niet of nauwelijks aan de orde
kwam (zie 'Werken in Duitsland', Karel Volder).
Zoals reeds vermeld, werkten er in 1939 in het "bezirk Gronau/Epe" al 1000 Nederlanders. Er gingen
vanuit Losser al enkele autobussen naar Nordhorn. Kort voor het uitbreken van de oorlog waren er
strubbelingen betreffende de uitbetaling van de lonen. De koers van de Reichsmark was hier
waarschijnlijk debet aan. Den Haag kwam er zelfs aan te pas. Naarmate de trek naar Duitsland groter
werd, werd de stroom werkers naar Enschede minder en kwam tenslotte geheel tot staan.
In het begin gingen er nog maar enkele bussen naar Nordhorn maar al gauw werd dat een hele rij.
Toen de benzine schaarser werd en de houtskoolgenerator (als vervanger van benzine) ook geen
definitieve oplossing bood, werd er een speciale trein vanuit Almelo ingezet.
Zo'n duizend werkers werden elke dag heen en terug naar Nordhorn vervoerd. In Bentheim was de
passencontrole, op het station Oldenzaal de controle op treinkaartjes. Dit in- en uitstappen van
duizend mensen tegelijk, leidde op beide plaatsen tot hectische taferelen. Iedereen wilde de beste
treincabine hebben in Bentheim, want te weinig treincapaciteit en defecte ramen waren dagelijkse

ongemakken.
In Bentheim waar SS'ers de controle uitvoerden, hield de massa zich enigszins koest hoewel het
gedrang in de benauwde ruimte bij velen tot ademnood leidde. In Oldenzaal moesten zo'n 500 mensen
door een hekje van een meter breed. Graag tegelijk.
Dat ging natuurlijk niet. De dienstdoende controleur van de NS werd zonder meer onder de voet
gelopen. Een politieman moest soelaas bieden. Deze probeerde eerst met verbaal geweld de zaak in
de hand te houden. Dat bleek een droom. Toen de politieman zijn gummiknuppel trok, was dit voor
een Lossernaar, die zijn middagmaaltijd van huis meenam in een emaillepotje met hengsel, aanleiding
om het eetgerei als slagwapen te gebruiken. Het resultaat was een bloedende hoofdwond bij de
politieman, die schielijk afdroop.
De volgende dag bemoeide opper Hamel, de toenmalige commandant van de marechaussee, zich zelf
met de zaak, vergezeld van vijf marechaussees. Dit bleek als olie op het vuur te werken. Als snel moest
ook Hamel, klein van stuk maar zo te zien moedig en strijdvaardig, zijn wapenstok gebruiken. Toen hij
zijn knuppel een keer te ver naar achteren uithaalde, griste een van de 'Duitslandwerkers' hem het
wapen uit handen. In zijn drift de wapenstok terug te krijgen, verloor Hamel bijna het evenwicht. De
wapenstok werd zo snel doorgegeven, dat de ontluisterde opper al snel het spoor bijster raakte. De
wapenstok was weg en bleef weg, tot nu toe. Het gerucht ging dat de gebroeders V. uit Overdinkel er
meer van wisten. Wellicht hangt hij nu ergens in huis aan de muur als herinnering aan de woelige tijd
behorend bij het werken in Duitsland.
Het gedrang op het station in Oldenzaal was overigens nog niet uit de wereld. Er kwamen voortaan
nog meer marechaussees en men moest zich op het station netjes in rijen van twee opstellen.
Waarnemend burgemeester Weustink van Oldenzaal bemoeide zich persoonlijk met de zaak en nam
zijn gemeenteveldwachters mee. Tijdens een van de gebruikelijke rij-vormingen vloog plotseling een
zakje met krijtwit (een hulpmiddel dat in de textiel werd gebruikt) door de lucht en belandde precies
op een pet van een controlerende marechaussee. Het was geen gezicht. De in smetteloos blauw
gestoken overheidsdienaar leek meer op een sneeuwman dan een politieman. Een gejoel steeg op.
Een speurtocht door de marechaussee leverde niets op. Bij controle bleek dat iedereen schone of, zo
men wil, vuile handen had. De tactiek van de politie veranderde vervolgens. Voortaan moest iedereen
die de orde verstoorde nablijven. Naarmate het opstellen in rijen langer duurde, kwam men later, veel
later thuis. Aangezien de arbeiders al een tienurige werkdag achter de rug hadden, de reistijd nog niet
meegerekend, zat niemand te wachten op extra oponthoud zodat aan de relschopperij al snel een
einde kwam.
4.5.1 De Duitse oorlogsmachine ontvlucht
Pas tegen het einde van de oorlog nam de acute dreiging voor de Duitslandwerkers toe. De veelvuldige
geallieerde bombardementen verzwakten de Duitse industrie, waar men mankracht te kort kwam.
Razzia's op Nederlandse mannen moesten de vraag naar goedkope arbeidskrachten in Duitsland
bevredigen. De Nederlanders die reeds vlak over de grens werkten, dreigden dieper Duitsland in te
worden getransporteerd. Velen zochten elders in Twente - bij vrienden of bekenden - een
onderduikadres, vooral toen het gerucht de ronde deed dat de in het Duitse grensgebied werkende
arbeiders verderop gestuurd zouden worden. Dit gerucht werd werkelijkheid toen van een groep bij de
firma's Powel en Niehues & Dutting (in Nordhorn) werkende arbeiders het "Ausweis" werd ingenomen
met de order om zich de volgende morgen te melden voor transport verder Duitsland in. Van deze
maatregel werd ook onze plaatsgenoot Marinus Charlottus Lem (geb. 30 augustus 1923) uit Overdinkel
(wonende op nr. O-100) het slachtoffer.
Hij werd door de Gestapo op zijn werk bij de firma Powel gearresteerd - de pas werd afgenomen - en
onder geleide naar de trein vervoerd met bestemming Bremen. Hij werd te werk gesteld in een fabriek
voor oorlogsmateriaal, waar hij op 26 september 1944 is omgekomen.
De gebroeders V. uit Almelo die bij Niehues & Dutting hun "Ausweis" moesten inleveren, met de
opdracht zich de volgende morgen te melden voor verder transport, verkozen een andere oplossing,
namelijk onderduiken in Nederland. Maar hoe kwamen ze de grens over? Wie in die tijd vanuit
Nordhorn de grens bij Rammelbeek naderde vond het houten grenskantoor/controlepost -voor de

grensgangers- aan de rechterkant. Een gebouwtje met een plat dak, met aan de straatkant een loketje
waarachter - en soms ook ervoor - een SS'er het "ausweis" controleerde. De SS'er voor het loket sloeg
de grensganger gade en vond hij dat iemand nader bekeken moest worden, dan moest de passant naar
binnen voor verdere controle. Had die persoon een hoed op en daarbij ook nog een wit overhemd met
stropdas, dan liep hij de kans, dat aan zijn stropdas getrokken werd, met de provocerende opmerking
"sind Sie schon lange Obermeister".
Soms riep de SS'er aan de voorkant de letter en het nummer van het "Ausweis" af, dat de SS'er achter
het loket vervolgens driftig noteerde. Bleek achteraf dat de ingaande en uitgaande nummers van een
bepaalde dag niet met elkaar overeenkwamen, dan moest je de volgende dag naar binnen en dat
toelichten.
Die avond was de grens goed afgedicht door een SS-controle. Zonder een "Ausweis" lukte het beslist
niet. De sloot aan de rechterkant van de weg, ging bij kantoortje over in een duiker van ongeveer 50
cm doorsnede en mondde uit in de Rammelbeek, ongeveer 25 meter verder. Die duiker was voor de
gebroeders V. groot genoeg om door te kruipen, 50 meter lang. Dat gebeurde, en aan de andere kant
van de grens stond de bus - zogenaamd met pech onderweg - op het tweetal te wachten.
De Duitse SS controleerde bovengronds minutieus "Ausweise". Ondergronds kropen de "Hollandse
wormen" onder hun voeten door de vrijheid tegemoet. Anderdaags waren de in- en uitgang van de
duiker vakkundig met prikkeldraad "gesperrt". De verklikker had zijn werk gedaan.
'Nood breekt wetten', moet het motto van de gebroeders V. zijn geweest. Het gezegde 'Liefde maakt
vindingrijk' ligt daar vlakbij. De heer D. uit Glanerbrug, die wel gehoor had gegeven aan de oproep en in
Bremen terecht kwam, werd aldra door de hevige bombardementen zo van streek gebracht dat hij,
lopend, liftend en een stukje met de trein, na 14 dagen weer in Nordhorn terechtkwam bij zijn liefje.
Hij organiseerde een fiets en met haar er achterop bereikte hij in het nachtelijk donker 'n Driland bij
Overdinkel. Toen een oudere, controlerende grenssoldaat hem vroeg "Was ist los" repliceerde hij met
de vraag "sind Sie dan nicht jung gewesen". Dat was de grenwacht, en D. kon verder gaan en thuis in
Enschede melden dat hij het voor gezien hield.
Negen maanden lang heeft hij in de schuilplaats in het bos tegenover de Losserhof - die later door de
SG Losser gebruikt werd - doorgebracht.
4.5.2 Reconstructie van de dood van Franz Benneker
Op de druilerige herfstmorgen van 18 oktober 1944, werd Franz Benneker in de buurt van het
Hannekerveld, waar hij zo veel triomfen als klootschieter in Lossers en ook Twents verband had
geoogst, door een Duitse parachutistenafdeling neergemaaid. De Duitse afdeling was in café
Schorfhaar gelegerd, waarschijnlijk met het oog op de komende razzia's die in Twente en een week
later (25 oktober) in Losser zouden worden gehouden.
Franz overlegde op deze morgen met zijn buurtgenoten Jan van Huizen, Jan de Vries en Gerard
Luttikhuis, allen wonende aan de toenmalige Dinkelstraat (nu Scholtinkstraat), hoe zij het beste uit de
handen van de Duitsers konden blijven. Het gerucht ging door Losser dat er een razzia op komst was.
Hun eerste plan was om zich te verstopen in een duiker, die de dorpsbeek onder de Dinkelstraat
doorleidde, maar dat leek hun toch niet veilig genoeg. Toen zij een groepje militairen zagen naderen,
raakten zij in paniek en zetten het op het lopen. Achter de Bleek langs, langs het huis van Leo Assink
achter langs het huis van huis van gemeente-architect Steijlen om vervolgens bij café Jan de Boer uit te
komen en toen de Denekamperdijk op. Het vluchtgedrag trok onvermijdelijk de aandacht van de
Duitse militairen, die hen luidkeels roepend "Halt, stehen bleiben", achtervolgden. Misschien hadden
ze beter kunnen blijven staan. Nu er aan hun bevelen geen gehoor werd gegeven, openden de
Duitsers, op de kruising Denekamperdijk en de zandweg die van de Lutterstraat kwam ter hoogte van
het huis van Kees van Mook, het vuur. Jan de Vries en Jan van Huizen lieten zich in een natte greppel
vallen. Gerard Luttikhuis vluchtte in een schuurtje van naburige woningen en bleef daar tot in de nacht
zitten, want de Duitsers misten er uiteindelijk één en zochten door - ook in de omtrek. Franz trachtte
met een sprong over een prikkeldraadafrastering in het achterliggende weiland te ontkomen. Een
kogel trof hem in de hals en hij was vrijwel onmiddellijk dood. De haastig gewaarschuwde kapelaan

Kwakman verleende nog geestelijke bijstand. De Duitse commandant was woedend en ging als een
razende tekeer. Hij hield een donderspeech, waarbij hij de twee gearresteerde Lossernaren vergeleek
met de Franse "Maquis" (ondergrondse) die de Duitsers in de rug hadden aangevallen. Hier zal dat niet
gebeuren zo vervolgde hij. "Wir werden euch mit die Beine hoch aufhängen" zo trachtte hij de angst er
in te houden. Mogelijk dacht hij met echte "Verbrecher" te doen te hebben. Jan van Huizen werd door
een parachutist zodanig mishandeld, dat hij jaren lang nog nierklachten heeft gehad.
Uit een schuur die in het Hannerkerveld stond, werd een deur gesloopt en hier moesten zij Franz
opleggen en vervolgens op een aangerukte Duitse vrachtwagen plaatsen. Daarna reden ze midden
door de Esch met op ieder hoek van de wagen een gewapende parachutist. En daarna naar de
Ortscommandant in Enschede. De moeder van Franz, die intussen was gewaarschuwd probeerde op
de wagen bij haar zoon te komen, maar werd aanvankelijk bruut verwijderd. Op de "zwarte
weg"(Gildehauserstraat) rekenden zij nog Henny Nijmeijer en zijn zuster in maar deze werden vrij snel
weer vrijgelaten. In Enschede werd aan het lichamelijk leed van de twee andere Lossernaren nog wat
zielepijn toegevoegd, toen zij in de gang die naar de Ortscommandant leidde een NSB-dorpsgenote
aantroffen die met een Duitse militair flirtte.
Bij het verhoor door de Ortscommandant werd nog wat zout in de wonden gestrooid, toen tijdens het
verhoor een Hollandse WA-man in zwart tenue binnenkwam en aan de Ortscommandant aanbood om
het verhoor als dat nodig was over te nemen. "Hij zou het er wel uit rammen". Gelukkig ging de
commandant niet op dit aanbod in. Het bleek al snel dat angst voor de bombardementen het enige
motief van de gearresteerden was om niet in Duitsland (Gronau) te gaan werken.
Onder geleide werden ze naar het gebouw van de T.O.M.(Twentse Overzeesche Maatschappij) aan de
Tubantiasingel gebracht waar een burau voor "Arbeitseinsatz" was gevestigd. Een Duitse dame
registreerde alles nog eens. Zij stelde zichzelf als voorbeeld want - zoals ze zei - kwam ze lopend uit Epe
om in Enschede het "Vaterland" te dienen. Indien ze morgen niet op het werk in Gronau waren,
zouden ze worden opgepakt en verder in Duitsland te werk worden gesteld.
De keus was niet moeilijk, er bleef niets anders over.
Franz Benneker liet een vrouw en vier kleine kinderen achter. Hij werd op 21 oktober op het RoomsKatholieke kerkhof in Losser begraven. Losser was een succesvol klootschieter armer. Het
klootschietersmonument op de hoek Dinkelstraat-Lutterstraat is een blijvende herinnering, mede aan
dit drama.
4.6 De april/mei-staking
Op 29 april 1943 omstreeks 12.00 uur gaf de telexdienst aan de dagbladen de bekendmaking van de
Wehrmachtsbefehlshaber generaal Christiansen door: de wegvoering in krijgsgevangenschap van alle
(omstreeks 300.000) Nederlanders, die in 1940 onder de wapenen waren geweest. De reactie van het
verontwaardigde Nederlandse volk bleef niet uit. Nauwelijks een uur later begonnen groepjes
werknemers van de machinefabriek Stork te Hengelo hun werkplaats te verlaten.
Als een lopend vuurtje breidde de staking zich uit over geheel Nederland. Vooral de noordelijke
provincies en Gelderland deden mee. Alleen bliksemterreur kon het gezag van de Duitse bezetter nog
redden. Op 30 april volgde de afkondiging van het politiestandrecht in de oproerigste provincies
Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Holland. Op 1 mei voor geheel Nederland. Samenscholingen
waren verboden alsmede het verblijf in de open lucht tussen acht uur 's avonds en zes uur 's ochtends.
Het standgerecht bestond meestal uit SS-officieren, geassisteerd door een paar bijzitters. Beroep om
gratie was nauwelijks mogelijk en de straf was meestal de doodstraf. Het vonnis werd voltrokken door
de kogel.
Generaal Christiansen had voor zijn afkondiging geen goed - of te laat - overleg gepleegd met Rauter,
die de orde in Nederland moest garanderen. Voor laatstgenoemde kwam de stakingsactie nogal
onverwacht. Hij had te weinig manschappen ter beschikking en probeerde door intimidatie en
"rücksichtlos" neerknallen er de schrik in te houden. Ongeveer 200 Nederlanders vonden hierbij de
dood.

4.6.1 Standrecht op Johan Steinmeier
Het noodlot sloeg ook toe bij Johannes Bernardus Joseph Steinmeijer, geboren 31 maart 1921,
wonende Leemsteeg no. 29 te Noord-Berghuizen.
Hij werd op 4 mei 1943 's avonds om ongeveer 20.00 uur het slachtoffer van het standrecht; een
methode die de Duitsers als "rücksichtslos" betitelden (het Hollandse "meedogenloos" komt zo'n
beetje met de inhoud ervan overeen).
Johannes (Jan) was 's morgens met de fiets naar zijn werk op het vliegveld Twente gegaan, waar hij
zoals zovelen te werk was gesteld. Zijn werkzaamheden omvatten onder meer ook met paard en
wagen samen met zijn collega Linderhof post ophalen van het station Oldenzaal. De paarden en ander
materieel waren ondergebracht in de schuren van de houtzagerij Smulders aan de straatweg
Enschede-Oldenzaal hoek Vliegveldweg. Op de bewuste avond was hij vóór de betreffende schuren
bezig het paard in te spannen. Gedurende deze bezigheden naderde vanuit Enschede een Duits
legervoertuig bemand met SS of Grüne Polizei met achterop een mitrailleur in stelling.
Ter hoogte van genoemd kruispunt minderde het vaart. De mitrailleur werd gedraaid en het drietal en
ook nog een overbuurman die buiten in zijn tuin stond werden onder vuur genomen. Een van de
kogels trof Jan in de hartstreek. Hij werd naar het Rooms-Katholieke ziekenhuis in Oldenzaal vervoerd
waar hij een dag later - 5 mei 's avonds - overleed. De begrafenis was een gebeurtenis met alleen
enkele naaste familieleden.
Jan was nota bene tijdens zijn werkzaamheden voorzien van een speciale armband en een vergunning.
Toch werd hij het slachtoffer van het z.g. Standrecht, waarin was bepaald,dat een samenscholing met
meer dan vijf personen verboden was. Het noodlot sloeg toe, ondanks alle Duitse papieren.
4.7 Distributie
De bonnendistributie zorgde in Nederland voor voortdurend gekrakeel, ook in Losser. Burgers
meenden soms dat een recht, toelage of toezegging niet correct was toegemeten. De ambtenaren die
een van boven opgelegde maatregel moesten uitvoeren, probeerden dit zo rechtmatig mogelijk te
doen. En voor zover het in hun macht lag, probeerden zij de fraudeurs van de rechthebbenden te
onderscheiden.
Het welles-nietes-debat heeft ongetwijfeld ook in het distributiegebeuren in Losser een rol gespeeld.
Bepaalde "Deutschfreundliche" Lossernaren meenden aan hun politieke voorkeur bepaalde
voorrechten te kunnen ontlenen. Dat bleek een misvatting: het stond in geen enkel voorschrift.
Verbaal geweld was het gevolg, maar de ruzie bleef altijd zonder resultaat.
Distributie van levensmiddelen via bonkaarten en bijbehorende stamkaarten begon al in 1939 en
naarmate de oorlog vorderde was praktisch niets zonder bonnen te krijgen (behalve in het zwarte
circuit).
Data waarop verschillende levensmiddelen in distributie werden gebracht:
Suiker
14 oktober 1939
Peulvruchten
4 november 1939
Thee en koffie
1 juni 1940
Brood en bloem
15 juni 1940
Havermout
13 juni 1940
Rijst
13 juni 1940
Vermicelli
20 juni 1940
Vlees
14 september 1940
Kaas
19 september 1940
Gort
2 november 1940
Bier
2 november 1940
Koffiesurrogaat
13 maart 1941
Melk
19 april 1941
Aardappelen
26 april 1941
Jam
12 juli 1941

Gemengd meel
Tapte melk

-

12 juli 1942
6 september 1942

Het bonnendistributiesysteem werd door zijn verfijning langzamerhand een ingewikkeld stelsel. Er
kwamen extra rantsoenen voor aparte categorieën:
- voor zieken
- voor hen die zware en zeer zware arbeid verrichtten
- voor baby's en kleuters
- voor schoolgaande kinderen
- voor toekomstige moeders
En ze leverden even zovele bronnen van twist op tussen verstrekkers en ontvangers. Ongeveer 42
soorten kaarten waren er op een gegeven moment in omloop. Beide partijen zagen waarschijnlijk door
de bomen het bos soms niet meer!
De Losserse winkeliers moesten behalve op de centen ook nog op de bonnen passen. Want zonder
bonnen kreeg men geen nieuwe aanvoer. Dus na sluitingstijd bonnen plakken en de huismoeders
hielden scherp in de gaten wanneer weer een nieuwe bon geldig was - of de periode verlengd werd - of
plotseling vervallen verklaard werd. Een kwestie van gewenning, zegt men, maar dat ging moeilijk.
Vandaar dat het zwarte circuit goed floreerde. Het zwarte slachten (slachten zonder vergunning) was
aan de orde van de dag. Hoewel als je tegen de lamp liep het verkeerd kon uitpakken. Losser met zijn
vele grensgangers versierde nogal eens wat met de Duitser in het grensgebied. Ook daar konden ze in
een ruilhandel van alles gebruiken. De ambtenaren van de CCCD (Centrale Crisis Controle Dienst)
hielden toezicht op het doen en laten van de boeren. Dit vaak tot grote ergernis van de boerenstand.
In 1943 verscheen de Landwacht ten tonele, bestaande uit geuniformeerde NSB'ers, die het de
Lossernaren lastig maakten. Ze controleerden op onderduikers maar keken ook de tassen en zakken na
van hen die bij de boeren wat probeerden op te halen voor hun dagelijkse levensbehoefte. Controle op
"contrabande", deftig gezegd. De boeren kregen met de "scheurplicht" te maken, dat wil zeggen dat
ze grasland tot akkers moesten omploegen om de voedselproduktie op te krikken.
Hoewel "beteun" (krap) een dagelijks gezegde was, is er in Losser niemand van de honger
omgekomen. Zelfs kinderen uit het westen van het land werden hier liefdevol opgenomen. Naarmate
de oorlog vorderde nam ook het aantal onderduikers in Losser toe. Een aanslag op het
distributiekantoor, zoals die elders in het land veelvuldig werden uitgevoerd, heeft voorzover bekend
niet in Losser plaats gehad.
In Losser werd het distributiegebeuren in handen gelegd van de heer F. Hartendorp. De eerste
huisvesting was in de voormalige meubelzaak van Jacob Smit (tegenover het oude gemeentehuis) waar
de heer Hartendorp in het begin werkte met vier assistenten. Geleidelijk aan had er een uitbreiding
plaats tot ongeveer 35 personen. Vervolgens was het distributiekantoor gevestigd in de RoomsKatholieke Werkliedenvereniging, tot deze onder druk van de bezetter gesloten werd. Daarna is nog
een tijdlang een gedeelte ondergebracht in hotel Centraal (voormalig hotel/restaurant Hut). Na de
oorlog werd de distributie een langzaam aflopende zaak en gingen verschillende werkzaamheden over
naar Oldenzaal.
De heer Hartendorp is van 19-06-1943 tot 03-06-1944 opgesloten geweest in kamp Vught. De
aanklacht was: Duits onvriendelijke uitlatingen. De aanklagers waren de heer K. uit Losser, de heren K.
en B. uit Glane en de Duitse aanklager Kruger. Toen hij werd vrijgelaten stond in zijn
"Entlassungsbefehl" stond dat hij geen overheidsfuncties meer mocht bekleden. Nou, dat was minder
erg en daar werd intussen wel wat op gevonden. Groter was zijn ontgoocheling toen bleek dat zijn
tijdelijke vervanger, na de bevrijding zijn plaats niet meer wilde afstaan. Gedurende zijn gevangenschap
bleek echter dat zijn gezin door goede Lossernaren niet werd vergeten en in deze moeilijke tijd er
doorheen geholpen werd.
4.7.1 Een illegale slachtpartij
Cor Hilbrink was een bekende verzetsman in Twente. Een familielid van hem - een dokter uit Haarlem-

werd vanuit Twente regelmatig wat eetwaren toegeschoven. Op een bepaald moment was er niets
meer voorradig. Er moest dus wat georganiseerd worden. Goede raad was duur? Nee, zelfs goedkoop.
Durf en creativiteit kunenn wonderen verrichten.
Het eten werd namelijk onder de neus van de bezetter weggenomen.
De staf van 'Abwehr Vat. 246' was gehuisvest in hotel Smit. Tegenover 'Ons gebouw' (Herv. Ver.
Gebouw) dicht bij het hotel, was een oude paardestal, waar de Duitse militairen enkele jonge biggen
mestten. Waarschijnlijk om met Kerstmis wat extra's op de tafel te hebben. De rest van de staf was
gelegerd in het huis van de joodse familie Zilversmit, die inmiddels naar de kampen was afgevoerd.
Gerrie Lesscher stond als koerierster op de uitkijk terwijl de heren J. Lussing, Tonny Kroeze (uit
Zenderen), Cees Gramsma en Borghuis uit Oldenzaal de paardestal indoken. Kroeze - zeer bedreven in
dit soort zaken - had een moker bij zich en hielp de biggen met één slag naar de andere wereld, zonder
dat ze een kik gaven. De biggen werden in verschillende zakken gerold en...hup...achterop de fiets naar
Oldenzaal.
Ook niet zo'n eenvoudige zaak, want op de hobbelige Oldenzaalsestraat moest regelmatig de rit
onderbroken worden, om de biggen opnieuw op te binden. Het was intussen 'spertijd' geworden. Bij
het spoor aan de Lossersestraat stond een aantal wagons, die werden bewaakt door Duitse militairen.
Een paar landwachters stonden bij het station maar waren op dat moment met iets anders bezig. In
Oldenzaal was de loods/garage van de familie Reef de bestemming, waar de varkentjes verder
'gewassen' zouden worden. Daar aangekomen, misten ze Kroeze. Snel de varkens in de garage - het
pistool op scherp - en terug om te kijken waar Kroeze uithing. Ze waren nog maar een eindje op weg of
daar kwam hij aanhijgen... Hij was achterop geraakt en was een verkeerde weg ingeslagen.
De gehele nacht werd er doorgewerkt om de varkens te slachten en worst te maken. Hoe dan ook, de
dokter in Haarlem kreeg zijn eten. Of het genomen risico opwoog tegen de druppels op de gloeiende
plaat is altijd de vraag. ,,Maar je bent jong, je durft wat, je meent dat je het kunt en je dient op slot van
zake een goede zaak. Dus vooruit maar", zo zegt Lussing. ,,Het slachtafval dat bruikbaar was, werd
meegenomen voor de soep. En de 'Wehr-Abteilung' had het nakijken en was weldra in rep en roer.
"Wo sind unsere Schweine?" De gemeente werd, zo meent men te weten, opdracht gegeven om voor
nieuwe biggen te zorgen onder dreiging van gijzelneming.
Toen we toch in Losser waren hebben we bij Keizers Cementindustrie- waar de Duitsers de in beslag
genomen fietsen tijdelijk stalden - een stelletje banden meegenomen zodat we de koeriersters die
vaak fietsten met slechte banden of soms zonder banden, wat beter konden bedienen. De rest ging
naar de ondergrondse en werd door Kroeze en Borghuis meegenomen.
Dit stond allemaal niet in de courant en het waren dingen die je niet " aan de grote klok moest
hangen."

4.8 En toen zwegen de klokken
Bekend zijn de rijmpjes 'Wie met de klokken schiet, wint de oorlog niet' of 'Klokken uit de toren, de
oorlog verloren'.
In Losser maar ook elders zijn zeker heel wat minder stichtelijke termen gebruikt. De woede was alom
groot. Maar zoals met vele maatregelen van de bezetter, je kon er met de handen in de zak er naar
staan kijken, of dit met gebalde vuisten doen. De macht van het wapen regeerde. De Duitse bezetter
vorderde in 1943 de klokken voor zijn oorlogsmachine.
In sommige kerktorens zouden daarna zelfs wasketels en stukken rails zijn opgehangen om toch hun
roep naar de gemeenschap te laten horen, hoe gebrekkig dan ook. In Losser zijn voor zover bekend
dergelijke vervangende klankbronnen niet gebruikt. Alleen in de Gerhardus Majellakerk in Overdinkel
had men het geluid van de klokken op grammofoonplaten vastgelegd. Op bepaalde tijden heeft men
hiervan ook gebruik gemaakt. De twee grammofoonplaten zijn nog in het kerkarchief aanwezig.

De commissaris van de provincie wees in zijn schrijven van 25 januari 1943 de burgemeesters er op
zich van protesten te onthouden. Deze gaven de boodschap door aan de pastores en dominees.
Bekend is dat alleen klokken met een uitzonderlijke waarde van vordering gevrijwaard waren. In de
gemeente Losser kon naar oordeel van de bezetter, geen klok daarop aanspraak maken.
Om de pil wat te verzachten deelde de commissaris van de provincie in zijn schrijven van 25 januari
1943 aan de burgemeesters mee dat in de provincie Overijssel 81 klokken (te weten C-klokken, die
buiten de vordering bleven) aan de provincie ter beschikking werden gesteld. De gemeenten konden
zich melden als zij hiervoor interesse hadden (1 klok per gemeente - en tegen betaling, dat wel). De
burgemeester van Losser had geen interesse en schoof de vraag door naar de pastores en dominees.
Ook deze reageerden negatief. Alleen het Rooms-Katholieke kerkbestuur in Losser zag er blijkbaar wat
in en reageerde positief.
De vervangende klok die voor de gemeenschap Losser beschikbaar werd gesteld, was no. 28 uit de
gemeente Enschede. Van welke kerk deze was is niet bekend. De zaak is een papieren aangelegenheid
gebleven.
Het vorderen en demonteren echter niet. Bij schrijven van 8 februari 1943 deelt de commissaris van de
provincie de burgemeesters mee, dat de klokken zullen worden opgeslagen bij N.V. Sesam-havenbedrijf te Enschede. Later zijn ze blijkbaar naar een opslagterrein in Zwolle gebracht.
DE IN LOSSER GEVORDERDE KERKKLOKKEN
Datum Kerk
10-03-1943
10-03-1943
10-03-1943
10-03-1943
10-03-1943
19-02-1943

Aantal klokken
Ned. herv. Kerk, Overdinkel
Gerh.Majella kerk, Overdinkel
R.K. kerk-Maria Geb. Losser
Ned.Herv. kerk, Losser
Martinus toren, Losser
R.K. kerk St. Plechelmus, de Lutte

1
2
3
2
3
3

Genoemde klokken zijn vermoedelijk alle gesneuveld in de smeltkroes van de bezetter, behalve de
klokken van de Nederlands-Hervormde kerk te Overdinkel en van de Martinustoren in Losser. Deze
worden in de hierna volgende paragrafen apart behandeld.
Het verzamelen van informatie over de in beslag genomen klokken leverde zo veel interessante
gegevens op, dat het uitnodigde voor verder onderzoek. In de bijlagen een gedetailleerde beschrijving
van alle weggevoerde klokken.
Foto
Er moest een gat gehakt worden om de klok van de St. Plechelmuskerk in De Lutte op 19 februari 1943
te kunnen verwijderen.
4.8.1 De klokken van de Nederlands Hervormde kerk in Overdinkel
In het begin van 1906 probeerde de Nederlands Hervormde gemeente in Overdinkel zelfstandig te
worden. Tot die tijd waren zij min of meer nog door de Nederlands Hervormde gemeente uit Losser
bediend en hadden zij een houten kerkje aan de hoofdstraat tegenover wat nu Stoevenbelds Doe Het
Zelf centrum is.
In 1908 werd begonnen met de bouw van het huidige stenen kerkgebouw, dat op 16 augustus 1908 in
gebruik werd genomen. Vanaf eind 1908 kan men spreken van een zelfstandige Nederlands
Hervormde gemeente in Overdinkel. Op 11 augustus 1933 werd dit feit nog eens herdacht in een
samenkomst van de beide kerkeraden (zie bijgaande foto).

In of bij het oude gebouwtje hingen drie kleine klokjes. De herkomst is onbekend. Mischien hebben de
nieuwe inwoners deze klokjes uit hun vroegere woonplaatsen meegenomen? Had men te weinig geld
voor zwaardere, of kon de houten kapconstructie geen zwaardere klokken dragen? Mogelijk een
mengeling van beide. Deze drie klokjes zijn ook meegegaan naar de nieuwe kerk. Dominee Pasma,
aanvankelijk hulpprediker, nam in 1909 de leiding op zich en heeft van meet af aan zijn uiterste best
gedaan om geschikte klokken te krijgen voor zijn nieuwe kerkgebouw, getuige zijn advertenties in dagen kerkbladen voor het verkrijgen van geschikte klokken voor zijn grotere kerk. E.A. Reimerink uit
Oldenzaal hing er in juni 1909 een torenuurwerk in. Twee van de drie kleine klokjes worden nu nog
gebruikt als passende versiering: als kaarsenstandaard en bloemenhouder in het kerkgebouw. De
derde klok, die bij monumentenzorg geregistreerd staat onder nummer 8-209A met een doorsnede
van 44,5 cm. en een gewicht van 50 kg. (toonhoogte onbekend), is niet aanwezig. Waar hij is gebleven,
is (nog) niet bekend.
De tekst op deze klok luidde: I:W: Eek S.M.V.Y.G.H. 1772
De versiering bestond uit strakke lijnen. De gieter is onbekend. Mogelijk dus dat de noorderlingen, met
name de Friezen, de klokjes hebben meegebracht. Als makers zouden in aanmerking kunnen komen
J.C. Borchhard uit Enkhuizen of J.F. Bagge uit Hoorn. In die tijd (1722) ........ de klokkengieters daar.
Er kwam in 1919 een gietstalen klok, geschonken door de toenmalige bewoner en bezitter van het
landgoed 'Ruenberg' bij 'n Driland (Duitsland), Kommerzien Rat Heinrich Meijer.
In 1939 is de toren van de kerk gerepareerd in verband met bouwvalligheid. Heinrich Meijer verbond
aan het schenken van de klok de voorwaarde, dat deze elke avond om 19.30 geluid moest worden. Een
traditie die nu nog wordt voortgezet, zij het automatisch.
Begin 1943 moesten alle klokken in Nederland worden ingeleverd. Deze kerk bleef daarvan dus
gespaard. Waarom? Piet Peereboom, die jarenlang koster in de kerk is geweest, meent te weten dat
Kommerzien Rat Meijer er lucht van had gekregen (10 maart 1943) dat de klokken uit de toren
moesten en gezegd zou hebben "das sind meine Klocken": also Duitse klokken en die mogen niet
gevorderd worden. Mogelijk is ook een reden dat, toen men in de gaten kreeg dat het een stalen klok
betrof, de interesse minder werd. Feit is dat de klok er wel uitgehaald is maar er nog dezelfde dag weer
ingehangen werd. Van dit schouwspel getuigen een tweetal foto's.
In 1966 is er een nieuwe bronzen klok in de toren gekomen en is de toren onder leiding van architect
Roze uit Enschede opnieuw gerestaureerd. Het uurwerk van de toren is naar steenhouwerij Dove in
Enschede verhuisd.
De gietstalen klok, van Kommerzien Rat Meijer, werd bij W.J. Koek uit Midwolda (de leverancier van de
nieuwe klok) met tegenwaarde ingeruild. Waar zij daarna is gebleven is (nog) onbekend. De tekst in de
nieuwe klok luidt: "SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS?" ('Als God voor ons is Wie zal dan tegen
ons zijn?') 7 september 1966.

4.8.2 De klokken van de Martinustoren in Losser
Op 21 februari 1946 ontving het gemeentebestuur van Losser van de Kunstbeschermingsdient
Groningen bericht, dat door bemoeienissen van de Rijksinspectie Kunstbescherming een deel van de
klokken die door de Duitsers uit de toren waren gehaald, behouden waren gebleven. De klok zou
worden teruggebracht en opgehangen. De hiermede gepaard gaande kosten kwamen voor rekening
van de eigenaar.
In de uit c. 1230 daterende gemeentetoren te Losser hingen drie klokken die tijdens de bezettingstijd
door de Duitsers werden geroofd. Losser is evenwel gelukkiger geweest dan vele andere gemeenten
en zo keerden de klokken uit Hamburg, waar ze waren teruggevonden, via Groningen in deze Twentse
gemeenschap terug. Twee van de klokken werden direkt opgehangen. De derde, in 1667 gegoten klok
was beschadigd. In de smederij van de fabriek van L. van Heek en zn. zag men kans deze klok te
repareren zodat de klok weer een plaats kon krijgen naast de andere klokken.

Foto
Johan Poorthuis en Johan Blokhuis bij de door hen gerepareerde klok, augustus 1946.
Bovenstaande foto toont Johan Poorthuis en Johan Blokhuis met de gerepareerde "kinderklok" uit de
Martinitoren, op het moment dat hij weer in de toren wordt opgehangen.
De klok was al lang voor de oorlog gebarsten en jarenlang niet gebruikt. In de zomer van 1946 hebben
de beide dorpsgenoten, werkzaam in de technische dienst bij L. van Heek en Zn. te Losser, in de
werkplaats van de fabriek de klok tijdens hun vakantie gerepareerd.
Een gewaagd kunststuk op zichzelf.
Een installatie moest gebouwd worden om de zware klok (370 kg.) naar alle kanten te kunnen draaien.
De klok moest met behulp van kolenas en turf, langzaam op temperatuur gebracht worden. Er
moesten asbestschorten en asbestkappen aan te pas komen om zich tegen de hitte te beschermen.
Ook was het noodzakelijk, dat in de eigengemaakte acetyleeninstallatie voldoende gas ontwikkeld
werd. Tijdrovende werkzaamheden, nog voor dat aan de eigenlijke reparatie begonnen kon worden.
Uiteraard moest dit werk verricht worden zonder pottenkijkers. Alleen bouwkundig opzichter
Kleerebezum kwam af en toe een kijkje nemen.
De barst in de klok moest voorzichtig in V-vorm uitgehakt worden. Een hele lange dag nam het karwei
met behulp van twee zware lasbranders in beslag. Daarna moest voor gelijkmatige afkoeling gezorgd
worden en uiteindelijk was het afwachten, want het was voor hun ook een experiment.
In de toren moest het nodige veranderd worden. Een afgekeurd lager van een spinmachine werd
gebruikt voor een betere lagering. De takelinstallatie moest worden aangebracht, het draaipunt van de
klepel gewijzigd, met daarbij nog de nodige detailveranderingen. En toen na veel mitsen en maren de
klok luidde bleek de toon afwijkend van vroeger. Later viel uit de klokrand nog een stukje brons. Een
teleurstelling uiteraard, maar het toont ook aan dat met beperkte middelen en een grote inzet veel
bereikt kan worden. Op 21 juni 1991 werd een nieuwe klok gegoten en de oude klok is nu te
bezichtigen in de hal van het gemeentehuis (de lasnaden zijn nog te zien): een mooi stuk vakwerk uit
vroegere tijden.

FOTO
Een fraaie foto van de nieuwe klokken die in 1954 in de Nederlands Hervormde kerk in Losser werden
geplaatst. gegoten door Jacobus van Bergen
Foto Holst. Beschikbaar gesteld door G. van Slageren

V KRONIEK VAN HET DAGELIJKSE DORPSLEVEN
5.1 Ongemakken
Hoewel het dagelijkse leven in Losser na de Duitse inval al spoedig weer op gang kwam, brachten de
oorlogsjaren toch grote ongemakken met zich mee. En dat waren er nogal wat, met name in de
strenge winters in de jaren 1940-1945. Om er een paar te noemen:
5.1.1 De kabelwacht
De anti-Duitse gezindheid kwam nog al eens naar voren door het plegen van sabotage. Een geliefde
vorm van sabotage was het doorsnijden van kabels, die de Duitse legers van de ene plaats naar de
andere hadden aangelegd, voor o.a. de eigen telefoonverbindingen. Om deze sabotage heel doelmatig
af te straffen, hadden de Duitsers de kabelwacht ingevoerd. Mannelijke inwoners van 18 jaar en ouder
kregen de opdracht, bij toerbeurt, telkens voor 4 uur een stuk kabel te bewaken. De planning en de
verantwoordelijkheid voor deze kabelwacht lag bij de burgemeester. Politie, brandweer, NSBfunctionarissen, diegenen die in Duitsland werkten en enkele bijzondere personen die voor het
functioneren van de samenleving onmisbaar waren, werden daarvan vrijgesteld. In de zomer viel het
wachtlopen wel mee, maar bij sneeuw, koud weer en regen 4 uur een stuk kabel bewaken zonder dat
je vaak ergens beschutting kon vinden, gaf alle reden tot frustratie, woede en opstand. Maar het was
schreeuwen in een lege ruimte. Je kwam jezelf weer tegen.
De heer W. uit Losser die op wacht moest in De Lutte op 29 juli 1941 probeerde zijn verdriet te
verdrinken. Hij deed dat zo overmatig dat hij laveloos onder of boven de kabel werd aangetroffen door
de controleambtenaar. De "Wehrmacht Befehlshaber" in Den Haag stuurde een brief op poten aan de
burgemeester van Losser, waar geen woord Frans bij was. Befehl was Befehl, ook voor hem. Hoe dat
verder afgelopen is vertelt de historie niet. Mogelijk acteerde de heer W. en was hij gewoon bezig zijn
nachtrust wat te verlengen en manifesteerde zich als dronken heerschap (het was 29 juli, dus midden
in de zomer).
Soms ook kroop de kabelwacht om de elementen wat te ontlopen dicht tegen de huizen aan, om met
hun achterste rustend op de vensterbanken voor de ramen het einde van de wacht te halen. De
kinderen achter de ramen kregen dan midden in de nacht de schrik van hun leven. Waren er dan toch
spoken???
5.1.2 Deckungslocher (schuttersputjes)
Naarmate de oorlog vorderde werd de invloed van de geallieerde luchtmacht groter. De Duitsers
hadden het nodige ontzag voor de "Tiefflieger" (jachtbommenwerpers).
Op korte afstanden moesten mangaten in de berm langs de toegangswegen gegraven worden. De
Losserse bevolking zag dit alles en werd van het spitten niet gevrijwaard. Pas aan het einde van de
oorlog kwam deze verplichting aan de orde. Voordeel was, dat je zelf ook een schuilplaats had, als de
nood aan de man kwam.
5.1.3 Inkwartiering
De slag om Arnhem maakte een grote evacuatie van de bevolking noodzakelijk. Dat vroeg om
uitgebreide inkwartieringsmogelijkheden elders. Eerst werden de openbare gebouwen bezet.
In de Martinusschool bivakkeerden Duitse soldaten - maar ook Russische krijgsgevangenen, die daar
voor de bescherming en verzorging van de olieopslag in het Haagse bos moesten zorgen. Tegen het
einde van de oorlog werd het de familie Vogel (heer Vogel was jachtopziener in het Haagse bos) te link
in het bos en zetten zij bij de boerderij 't Zwik aan de Zoekeweg een zomerhuisje voor hun tijdelijk
onderkomen .
De Aloysiusschool en café-restaurant Schorfhaar moesten onder meer onderdak bieden aan Duitse
parachutisten (Falschirmjäger). In Hotel Smit zwaaiden de Duitse officieren de scepter. In het begin kon

de familie nog blijven wonen maar later moesten zij maar elders onderdak zien te vinden. Ook enkele
woningen werden gevorderd, o.a. bij Hotel Lemmink. Slagerij Zilversmit was reeds lang door de
Duitsers bezet.
Ook het huis van de familie Bourgonje aan de Enschedesestraat moest aan de bezetters worden
afgestaan. De heer Bourgonje, chef-veldwachter in Losser, werd vermoedelijk als weinig Duitsvriendelijk overgeplaatst naar Denekamp. Enige tijd later moest het woonhuis worden ontruimd en
werd het ingericht als "Schreibstube". De familie Bourgonje heeft de bevrijding mogen beleven in
Denekamp, waar Herman, de huidige bewoner als onderduiker een onprettige oorlogstijd heeft
meegemaakt.
Ook het huis van de familie Mulderink werd gevorderd.
Maar ook andere dorpelingen moesten eraan geloven. Er werden inspecties gehouden en wie nog een
kamer over had, moest deze ter beschikking stellen van de "Wehrmacht" - meestal twee soldaten per
huisgezin.
De kamer moest ontruimd worden en op de vloer moest voldoende stro gelegd worden voor een
veldbed. En het huis moest dag en nacht toegankelijk zijn voor de militairen. Dat waren meestal de
eerste eisen. Onder de ingekwartierden waren "krengen" die iedereen wantrouwden. Maar ook de
"normalen" die de gehele oorlog maar gelaten over zich heen lieten gaan en niet meer deden dan ze
strikt moesten doen.
De voormalige Russische krijgsgevangene Michael S. vertelt dat hij met 25 andere Russische soldaten
in het begin van 1945 in de Martinusschool werd ondergebracht. Precies naast bakker Alink. 's
Morgens bij het ontwaken rook hij de geur van het vers gebakken brood. Er viel nog wel eens een
broodje voor hem af, want het eten dat ze van de Duitsers kregen was niet veel en niet best.
Vanuit de Martinusschool moest hij werken in het Haagse bos. Hier werd door het Duitse leger benzine
en ander oorlogsmateriaal opgeslagen. Vanuit Lonneker moest deze opslag worden aangevuld.
Volgens zijn inzicht wilden de Duitsers bij Losser weerstand bieden.
Als de Duitse vrachtwagens vanuit het Haagse bos de Duitse troepen in de buurt van benzine moesten
voorzien, draaide Michael S. voordat de wagens vertrokken de vuldoppen een halve slag open, zodat
de tanks gedurende de rit wat lichter werden (merkte hij fijntjes op) en ze leeg of half leeg op de plaats
van bestemming aankwamen. Zo droeg hij ook zijn steentje bij aan het vorderen van de oorlog.
Dagelijks moest hij met een Duitse onderofficier bij de melkfabriek in Losser melk halen. Dit gebeurde
met behulp van een klein trekwagentje langs de Enschedesestraat. Op zijn jack waren op de rug de
letters U.S.S.R. geschilderd, ten teken dat hij een Russische krijgsgevangene was. Hij moest met zijn
kameraden in ploegen werken. 10 uur overdag of 10 uur 's nachts.
Bij zijn melkhalerij leerde hij ook de melkventer M.Daalhuis kennen. Deze vroeg hem of hij niet een
paar jerrycans petroleum of benzine voor hem kon versieren, in ruil voor brood of eieren. Daar voelde
hij wel wat voor, als aanvulling op zijn karig rantsoen.
Zo kon het gebeuren dat hij eens midden in de nacht met een paar jerrycans naar Daalhuis aan de
Enschedesestraat (nu Bouwman) toog en ze daar in de sloot afgedekt met wat takken deze verstopte.
Dat vertelde hij anderdaags op de melkfabriek aan M.Daalhuis die dan op dezelfde plaats brood en
eieren verstopte. Zo kwam in Losser een zwarte internationale transactie tot stand. De Rus was al drie
jaar in Duitse krijgsgevangenschap en de Duitse taal enigszins machtig. Kort voor het einde van de
oorlog is hij gevlucht en heeft hij bij mevrouw Blijdenstein bij Judith Hoeve (die zelf ook van
Russisch/Hongaarse afkomst was) onderdak gevonden.
5.1.4 Massieve fietsbanden
De allereerste fietsen zullen ook wel massieve banden hebben gehad. Maar voor de mensen, die al
jaren aan luchtbanden gewend waren, was de gedwongen omschakeling op massieve houten banden
een hele omschakeling. Maar ja - beter iets dan niets. Het ging hoe moeilijk dan ook altijd nog beter
dan lopen. Trouwens naarmate de oorlog vorderde werd ook het bemachtigen van een massieve band
een probleem. In de Esch even voor de huidige rotonde stond een bord dat aangaf dat het naar

Gronau nog 5 km was. Wie vanuit Losser gezien achter het bord woonde en in Gronau werkte werd
geacht te voet naar het werk te gaan. Minstens 5 km van het werk en geen ander vervoer waren de
eisen om bij de distributie voor een fietsband in aanmerking te komen.
De massieve band werd van een autoband gemaakt. De handige knutselaar wist precies op welke
hoogte hij de reep uit de zijkant van een autoband moest snijden om een band zonder las te krijgen.
Dat waren er dus maar twee. De rest werd een massieve band met één en soms twee lassen, of werd
gebruikt voor "onder de klomp" of als schoenzool. De juiste maat was belangrijk. Te groot had tot
gevolg dat je op een gegeven moment op je velgen reed. Te krap gaf problemen bij het monteren en
een slag in het wiel - zoals dat heet - of nog erger. Maar goed, je reed over de hobbelige wegen, want
Losser kende nog vele slechte wegen. Voor zo'n band werd al gauw
-betaald.
50,
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de verkoper was als de koper ruilmateriaal had in de vorm van voedingswaren. Zo scharrelde men door
de moeilijke periode van de oorlog heen naar de bevrijding en ook daarna waren de goederen nog
steeds schaars.
Rijden voor de weermacht (transport in de ruimste zin) was in die dagen ook een ingeburgerd begrip,
voor de Duitse Wehrmacht wel te verstaan. De boeren zuchten, maar er was aan de schriftelijke
opdracht niet te ontkomen. Vooral aan het eind van de oorlog zaten de boeren in schrik voor de
beschietingen van de geallieerden, die oppermachtig waren in de lucht en schoten op alles wat
bewoog.
5.1.5 Zelfredzaamheid
Hoeveel kinderen hebben niet geschud of gedraaid met flessen en eigengemaakte handkarntjes,
waarin stiekem van de boeren gehaalde melk zat om een klein stukje boter te produceren.
De vindingrijksten maakten simpele met de hand te bedienen roggemolentjes om de bij de boeren
opgescharrelde rogge te malen en in moeders oven brood te bakken.
Kaarsen werden zelf gefabriceerd met behulp van uit de fabriek "georganiseerde" vetten.
Ook zeep maken leerde men, al was de vorm niet al te fraai en ontbrak het parfum.
Hout was uiteindelijk in de laatste oorlogswinter, evenals bij onze oervoorvaders, dé brandstof bij
uitstek om je maaltijd mee klaar te krijgen. Opvallend waren de weinige processen-verbaal die in die
tijd in dit opzicht gemaakt werden. Want eenieder wist toch dat geen boom veilig was. Actie kaalslag
woedde volop.
De "ersatz"-tabak betrof vooral eigenbouw. Eigenbrouw was een ander begrip. De eigen
jeneverdestillatie werd bijna gemeengoed. De kwaliteit was evenals die van de eigenbouw
ondermaats.
Het bed verwarmen voor de kleintjes door middel van kruiken was een reeds van ouds bekend
gebruik. Waar je ze kon kopen was minder bekend. In de fabriek was dus geen koperen buis veilig.
Alleen het zelf vervaardigen van een passende handzame sluiting gaf problemen.
Een nieuwe bodem onder de wasketel was een levensgroot probleem. Witzel aan de Glane heeft heel
wat huismoeders uit de nood geholpen door van een deksel een bodem te maken.
Het was onmogeljk om aan breinaalden, naaigaren, stof, schoenen enz. te komen. En in ons textielrijke
Twente waar de fabrieken stopgezet werden en de katoenbalen over de grens verdwenen, werd
textiel een schaars artikel.
Deze lijst van dagelijkse ongemakken is ongetwijfeld door een ieder uit die tijd met talrijke
voorbeelden aan te vullen. Men leerde er mee leven, hoe dan ook.

5.2 Nieuwtjes en dorpsgebeurtenissen
Het dagelijks leven in Losser veranderde, net als in de meeste andere dorpen en steden in Nederland,
niet wezenlijk in de oorlogstijd. Om een beeld te verkrijgen van alledaagse nieuwtjes en
dorpsgebeurtenissen in die tijd zijn in dit hoofdstuk enige overzichten opgenomen uit publicaties van
de Twentsche Courant en uit raadsvergaderingen en binnengekomen gemeentestukken. Verder is een
overzicht opgenomen van publicaties uit 'Ons Blaadje' van de Nederlands Hervormde gemeenten
Losser en Overdinkel. Van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap in Losser konden helaas geen
nadere gegevens worden verkregen, doordat er geen archief meer aanwezig is.
5.2.1 Uit de raadsvergaderingen en binnengekomen stukken
16 mei 1939
Subsidieaanvraag van de geitenfokvereniging "Ons Belang" voor verbetering van het geitenras, door
één of meer raszuivere dekbokken te kopen. De vereniging heeft 60 leden.
De voorzitter adviseert afwijzend te beschikken. De gemeentefinanciën laten zulks niet toe. De
raadsleden G.H. Waanders, H.G. ter Ellen, P.H. v.d. Heide en G. Kielstra protesteren hiertegen, met als
argument: De kleine luiden hebben het al zo moeilijk en ook de gemeente Neede geeft subsidie.
Besloten wordt alsnog
-subsidie
25, toe te kennen.
In 1939 en 1940 is er ook reeds een Hondenbelasting van ƒ 2,50 per jaar. Controle door de
veldwachter.
1939
Op de begroting van 1939 staat een bedrag van ƒ 150,- in verband met de verlichting van de vlaggen op
de kerktoren. Een demonstratie van onze neutraliteit.
Uitbreiding van het aantal veldwachters met twee.
10 juni 1939. De gemeenteveldwachter Schurink verhuist van De Lutte naar Losser.
7 november 1939. De straatverlichting moet in verband met tijdsomstandigheden de hele nacht
branden.
8 maart 1940. Raadslid Kielstra dringt aan op de bouw van een politiebureau en verzoekt ook aan de
trouwpartijen wat meer cachet te geven.
2 april 1940. Begroting riolering van de Dorpsbeek (beek langs de R.K. kerk). Geraamd op ƒ 35.000,-. De
bedoeling is dit nog in 1940 uit te voeren.
2 juli 1940. Voor vergoeding van de Gemeente vroedvrouw wordt
vastgesteld aantal verlossingen wordt ƒ 7,- per keer vergoed.

-uitgetrokken.
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5 augustus 1940. Verbod viering Oranjedagen.
21 augustus 1940. Winkelsluiting: zondag algehele sluiting, zaterdag om acht uur 's avonds, overige
dagen om zeven uur. Kapperswinkels alle dagen om acht uur.
29 augustus 1940. In deze raadsvergadering (de eerste sinds de oorlog over ons land is gekomen)
worden de gesneuvelden herdacht.
3 oktober 1940. Opdracht tot het verwijderen van de beeltenis van Prins Bernhard uit openbare
gebouwen.

12 november 1940. Heer Kielstra vraagt of de schillenboer het levensmiddelenafval mag blijven
ophalen.
17 december 1940. Jaarwedde klokkenist gebracht van ƒ 100,- op ƒ 150,-. Moet daarvoor dagelijks het
uurwerk opwinden.
1940. Er wordt f 2.650,- voor uitkijkposten (vermoedelijk naar vliegtuigen) voor Losser en Overdinkel
uitgetrokken.
1941. De bijdrage aan de buskosten voor het vervoer van arbeiders naar Nordhorn bedraagt
ƒ 11.778,60.
4 februari 1941. Fa. G.B. Holst vraagt bewijs van eigendom voor het in gebruik nemen van het pleintje
vóór het gemeentehuis (eigendom wordt door gemeente erkend).
24 mei 1941. Er is een dansverbod.
7 september 1941. Eervol ontslag rijksveldwachters O. Taai en N.B. Gevers.
16 oktober 1941. Fusie van de Algemene-, Rooms-Katholieke- en Christelijke Werkliedenverenigingen.
21 oktober 1941. Verbod op boek 'De hel van Dachau' (Walter Hornung, 1936).
27 oktober 1941. Verbod op de geschriften van Ludwig Penn en het boek 'Bruinboek van Hitlers
terreur in den Rijksbrand'.
17 september 1942. Inspectie der Domeinen (controle Verbeckebrug).
10 oktober 1942. Pasgeborenen mogen niet worden vernoemd naar leden van het Koninklijk Huis.
7 april 1943. Voornaam Margriet wordt geweigerd aan pasgeborene in de gemeente Losser.
Het Rooms-Katholieke schoolbestuur van de Plechelmusparochie in De Lutte verzoekt, bij schrijven van
5 mei 1942 ingevolge art. 72 der Lager onderwijswet, om 50 exemplaren van het Deutsches Lesebuch
für die Holländische Volksschule. Verzoek wordt ingewilligd. School voor Christelijk Volksonderwijs in
Overdinkel doet dit verzoek ook.
15 december 1943. De heer Esser, hoofd elektriciteitsnet Losser, wordt eervol ontslagen.
1 januari 1945. Inwoneraantal Losser: 18076
2 oktober 1945. Bekeken wordt of het distributiekantoor niet naar hotel-restaurant Hut kan worden
verplaatst in verband met het verzoek van de Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging tot teruggave
van het Verenigingsgebouw, waarin dit kantoor was ondergebracht.
29 maart 1946. Gemeentebestuur van Schoondijke vernoemt een straat naar de gemeente Losser in
verband met de 'noodwoningen' die Losser aan deze zwaar getroffen gemeente heeft gegeven.
23 juni 1949. De Baileybrug bij café Elferink ligt nog over De Dinkel (Ellermansbrug). De oude brug was
door hoog water wegegeslagen en inmiddels hersteld. Het gemeentebestuur verzoekt om deze
Baileybrug tijdelijk te mogen gebruiken over De Dinkel bij Verbecke.

5.2.2 Uit de Twentsche Courant
4 juli 1939
De opbrengst van de KRO-speldjes voor het wereldapostolaat bedroeg in Losser ƒ 62,- (vorig jaar ƒ 54,-)
Een chauffeur staat terecht voor het dood rijden van vier personen in Lonneker. Eis 1 jaar.
G. Monnink houdt een lezing (met fiets en tent naar d'Oriënt.)
T.A.R. promoveert naar de 3e klas door een 7-3 overwinning op de Hoven.
Beroep van jhr. Van Bonninghausen, oud-burgemeester van Ootmarsum, wordt ongegrond verklaard
en afgewezen. Zijn pro-Duitse houding, reeds vóór de oorlog, had indertijd veel commotie veroorzaakt
Bij de Elektriciteitscentrale te Hengelo (O) maakt een Duits militair vliegtuig een noodlanding.
Op het O.S.V.-veld op het Welpelo wordt om de wethouder Hassing-beker gestreden.
14 juli 1939
De klootschietersvereniging 'De Beekhoek' wint op De Haar van klootschietersvereniging "De Ster".
Eerst met 8 personen daarna met 4 personen.
Bij Van Heek en Zn. raakte de arbeider G.P. uit Glane met zijn hand tussen een zogenoemde "duivel";
hij verloor 3 vingers en een stuk van de duim.
18 juli 1939
In de malerij van de ABTB was men bezig prikkeldraad in de kokende teer van een beschermingslaag te
voorzien. De zaak vatte vlam en de brandweer moest in actie komen om samen met het kordate
personeel de brand te blussen.
In Oldenzaal arriveert een trein met 112 Duitse en Tjechische vluchtelingen op doorreis naar Engeland.
21 juli 1939
De contributie van K.S.V. Losser wordt op de Jaarvergadering gebracht op:
- tot 14 jaar, 5 cent per week
- 14 tot 17 jaar, 10 cent per week
- 17 jaar en ouder, 20 cent per week.
A. Mos wordt tot voorzitter gekozen.
A. Poorthuis en J. Blokhuis worden aan het bestuur toegevoegd.
Klootschietersvereniging 'De Ster' neemt revanche op 'De Beekhoek' op de Haar.
Het vijfde kabinet Colijn treedt aan:
Dr. H. Colijn, Alg. Zaken en minister-president.
Mr. J.A.N. Patijn, Buitenlandse Zaken
H. van Boeijen, Binnenlandse Zaken
C.W. Bodenhausen, Financiën
I.M.H. van Damme, Sociale Zaken
Prof.ir. J.P. Vooijs, Economische Zaken
Prof.Dr. J.O. Schrieke, O.K. en W.
Mr. J.A. de Visser, Justitie
Waterstaat Jh.Ir. O.C. Lith de Jeude
C. van der Bussche, Koloniën

28 juli 1939
Kabinet treedt af.
1 augustus 1939
Te Rotterdam wordt herdacht dat op 1 augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak.
4 augustus 1939
jhr. mr. D.J. de Geer wordt kabinetsformateur.
Pater F.F. Even uit Losser draagt zijn eerste Heilige Mis op. Hij werd op 2 juli 1939 te Luik (B) tot
priester gewijd.
11 augustus 1939
Er is weer een nieuw kabinet onder leiding van jhr. mr. D.G. de Geer.
18 augustus 1939
Klootschietersvereniging 'De Ster' wordt definitief opgericht in Café Nijhof. Voorzitter wordt G.
Kemperink, secretaris J. Damhuis en penningmeester B. Damhuis.
22 augustus 1939
Kleine verloven van militairen worden ingetrokken.
De Rooms-Katholieke kiesvereniging hield na het lof een ledenvergadering in de grote zaal van de
Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging.
25 augustus 1939
Voormobilisatie.
In Bentheim is gas aangeboord en spuit met reuze kracht uit de grond.
In de Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging houdt gemeenteopzichter Kemna een lezing vanwege
de luchtbeschermingsdienst. Onder de talrijke aanwezigen ook vier zusters uit het Sint
Bernardusgesticht.
De Losserse schutters houden hun jaarvergadering in café Hut (het latere hotel Centraal). Het
financieel verslag van B. Kempers geeft een batig saldo van ƒ 25,-.
Het werkloosheidspercentage zakt van 31,4% in 1936 naar 17,7% in 1939.
De vierling Johannes, Auke, Hanneke en Antje Pijlman uit Hengelo groeit als kool.
29 augustus 1939
Hare Majesteit de Koningin spreekt het volk moed in. Nederland behoeft zich van geen enkele zijde
bedreigd te voelen.
De regering besluit tot mobilisatie.
T.A.R. wordt voor de tweede maal winnaar van de wethouder Hassing-beker.
De oranjevereniging organiseert een feest voor 500 kinderen ter gelegenheid van de verjaardag van
Konigin Wilhelmina.

Op 30 augustus 1939
Wederom trekt een pelgrimstocht naar de boorden van de IJzer.
De ouden van dagen van Losser (52 in getal) maken een uitstapje naar Burgsteinfurt, in een tweetal
bussen. Muziekkorps Semper Crescendo haalde bij terugkomst het gezelschap in.
1 september 1939
De oorlog tegen Polen is begonnen.
Bij de fabriek van L. van Heek en Zn. wordt een motorrijder door een door Nederlandse militairen
gevorderde wagen aangereden.
3 september 1939
K.S.V. Losser organiseert een sportdag.
Te Hengelo (O) wordt ten huize van de heer J. Pijlman een vierling geboren.
5 september 1939
Engelse oorlogsverklaring aan Duitsland.
12 september 1939
Op het dak van de N.V. textiel Mij. L. van Heek en Zn. wordt de naam "Holland" geschilderd. En de
toren van de Rooms-Katholieke kerk wordt in de schijnwerpers gezet. Op de spits wappert de
Nederlandse driekleur. De leiding van de Luchtbescherming berust bij de heer Kemna.
19 september 1939
Er is een lichtprocessie naar het kapelletje bij de boerderij van J. Elderink (aan de huidige
Rondweg/Broekhoekweg) om voor het gezicht van God de vrede af te smeken. Het geheel stond onder
leiding van kapelaan Kwakman.
22 september 1939
Dansschool Kolmschot maakt bekend dat de clublessen bij nadere aankondiging bekend gemaakt
worden.
Arbeiders die in Nordhorn werken klagen over uitbetaling van een derde deel van het loon in Duits
geld. De avondploeg moet werken tot 1 uur 's nachts.
De I.V.C.B. (de hoogste afdeling van de R.K. voetbalbond) deelt een noodcompetitie in.
Ir. J.J. Lotsy wordt sportkapitein.
28 september 1939
De voetbalvereniging K.S.V. Losser speelt in Enschede de eerste wedstrijd met 6 invallers; uitslag 3-3.
K.S.V. Losser trekt het derde elftal uit de competitie terug. H.F. Damhuis en J. ter Brake vervangen J.
Blokhuis en H. Kloosterman als bestuursleden wegens vervullen van de militaire dienstplicht.
3 oktober 1939
T.A.R. wint de eerste wedstrijd tegen Glanerbrug met 7-0.
K.S.V. Losser wint met 5-3 van Grol uit Groenlo.
17 oktober 1939

De fabriek Eilermark net over de grens bij Glanerbrug gaat dicht wegens gebrek aan grondstoffen. 200
arbeiders komen op straat.
Er wordt in Hotel Smit in Losser een vereniging voor Luchtbescherming opgericht.
Ongeveer 250 arbeiders uit Denekamp en Losser ondergaan hetzelfde lot als de arbeiders bij Eilermark
en worden werkloos.
Van de vereniging Luchtbescherming wordt H. Kemna voorzitter, B.G. Mulderink secretaris en H.
Hofman penningmeester.
27 oktober 1939
Ontslag van burgemeester jhr. E.L.M.Th. von Bönninghausen wegens zijn uitlatingen op een jachtpartij
in Oldenzaal.
De Gerardus Majella processie in Overdinkel kan zich in een grote belangstelling verheugen.
31 oktober 1939
De textielarbeiders krijgen een duurte-toeslag van ƒ 50,- per week.
?? november 1939
Staat van beleg wordt afgekondigd.
7 november 1939
Koning Leopold bezoekt Koningin Wilhelmina voor overleg en bemiddeling in het Europese conflict.
10 november 1939
Mislukte aanslag op Hitler in de Brau-keller in München. Er wordt een beloning van DM 500.000 in het
vooruitzicht gesteld voor aanwijzing dader.
Onderzoek in uniform-mysterie, een spionagezaak die zich afspeelde in Denekamp.
22 december 1939
Brand in woning aan de Scholtinkstraat bij de gezinnen F.H. en M.E.. Brandweer kon niet blussen door
de vorst.
De arbeiders bij L. van Heek ontvingen een gratificatie van ƒ 5,-, ongehuwden ƒ 2,50.
De toneelvereniging O.B.K. geeft een succesvolle uitvoering van het toneelstuk "Het lied van Moeder".
2 januari 1940
Pastoor Schaafs maakt in zijn Nieuwjaarstoespraak bekend:
- Communies 79400
- Gedoopt 111 kinderen: 53 meisjes en 58 jongens
- Eerste Communie: 53 meisjes en 49 jongens
- Plechtige Communie: 29 meisjes en 28 jongens
- Overleden 32 personen
- Huwelijken 36
Inwijding K.J.C. gebouw, de huidige Muchte.(aannemer W.G. Scholten)
5 januari 1940
Op de Enschedesestraat moet wegens gladheid meer zand gestrooid worden. De bus van G.S. kwam bij

café Snippert in de sloot terecht.
Het doktersechtpaar W. van Schie-Ott kreeg van de klootschieters van de Oldenzaalsestraat een
krentenwegge in verband met de geboorte van de eersteling Magdalena.
9 januari 1940
Alle Nederlandse textielarbeiders in Gronau en Nordhorn zullen worden ontslagen, omdat de
Nederlandse regering het voorstel van de Duitse regering om via de clearing uit te betalen, heeft
verworpen. De lonen zouden via de banken onderling worden vereffend via het stelsel van de gesloten
beurs, tot schade van de arbeiders.
Twee fraters zakken bij Medemblik door het ijs.
16 januari 1940
Het koppel J. Super-B. v.d. Walle wint de één-uurs koppelwedstrijd op de schaats op de ijsbaan bij het
erve Holtslag. De jury bestond uit J. Kellerhuis, J. Veenman en de dames Roozeboom-Mulderink en Tip.
Vrijdag 19 januari 1940
Van 19 januari tot en met 19 februari zal bon 4 van de Rijksdistributiedienst recht geven op het kopen
van een ½ pond bruine bonen, witte bonen of gekleurde bonen-capucijners of grauwe erwten.
Het is zeer glad op de Oldenzaalsestraat. Een vrachtwagen van H. ter Denge geraakte in de sloot
evenals een 3-wielige motor bakfiets van de venter H. uit Enschede.
januari 1940
Er is een groot gebrek aan boerenknechten (veel advertenties in de krant).
30 januari 1940
De gemeentewerker St. uit Berghuizen brak zijn been, toen hij van een slede - die achter de vrachtauto
was gespannen - viel.
5 februari 1940
Een 8-jarig zoontje van de landbouwer H.E. lag ziek te bed. Voor de warmte werd een rubber
warmwaterzak gebruikt. Op onverklaarbare wijze is deze uit elkaar gesprongen, waardoor het knaapje
ernstige brandwonden opliep. Dokter W. van Schie verleende eerste hulp. Hij achtte opname in het
Bernardusgesticht noodzakelijk.
6 februari 1940
Generaal Reijnders, opperbevelhebber van de land- en zeemacht neemt ontslag. Er was sprake van
verschil van inzicht in militair-technische kwesties met de regering.
9 februari 1940
Weer een auto in de sloot, nu bij Ledeboersbos.
De J.W. (Jonge Werkman) houdt haar jaarvergadering in de Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging
13 februari 1940
De klootschietersvereniging 'Esch Vooruit', houdt haar jaarlijkse onderlinge wedstrijden.
1e prijs M. Zwaferink
2e prijs M.G. Kuipers
3e prijs B. Tiehuis
16 februari 1940

In café G.H. ter Denge hield de Rooms-Katholieke Middenstandsvereniging een propaganda-avond.
Voorzitter was N. v.d. Maarel.
Hierbij werd de film "Eerbied voor Eigen Werk" vertoond. Dokter W. van Schie moest daar in actie
komen toen een 1½ jaar oud zoontje van de familie J.P. een pan met kokend water van de kachel trok.
20 februari 1940
21 zusters van het Bernardusgesticht kregen het diploma van de Soevereine en Militaire orde van
Malta uitgereikt van het Nederlandse Rode Kruis.
27 februari 1940
Een artikel over lijkverbranding van de hand van Paus Leo de 13e van Mei 1885 waarin lijkverbranding
als een schandelijk misbruik wordt betiteld.
Propaganda-avond Rooms-Katholieke Werkliedenverbond, onder leiding van H. Eulderink.
1 maart 1940
De voetbal rolt weer.
De gemeente ontvanger P.H. Peters houdt zitting voor het innen van belasting.
- Dinsdag 5 maart in café Wissink v/h Bosch
- Woensdag 6 maart in café Schepers in De Lutte
- Dinsdag 13 maart in de Rooms-Katholieke school te Beuningen
K.S.V. Losser moet spelen tegen Emos uit Enschede. K.S.V. heeft weer een speler in militaire dienst
(linksachter). Midvoor Mos komt terug met verlof.
5 maart 1940
Losser - Emos: 0-1.
A. Mos leidt de eerste helft van de wedstrijd omdat de scheidsrechter te laat arriveert.
Oldenzaal-T.A.R. 2-1.
12 maart 1940
O.L.M. houdt haar jaarvergadering in café Hut, onder presidium van J. Teljohan.
Lonneker-P.J. 0-1.
T.A.R.-Glanerbrug 1-0.
Aan de stille omgang in Amsterdam namen 80.000 à 90.000 mensen deel.
26 maart 1940
De Emmabloemcollecte bracht de mooie som van ƒ 64,20 op. Een woord van dank aan de ijverige
verkoopsters.
2 april 1940
Kick Smit, de bekende international, besluit zich uit K.N.V.B. verband terug te trekken. Hij gaat spelen
voor H.B.C. Haarlem-Heemstede.
Nieuwe douanebepalingen voor grensarbeiders.
P.J.-de Tubanters. 1-1
april 1940

De heren J.Th. ten Brink en B. Bulter benoemd als kerkmeester.
13 april 1940
De elektriciteitsprijs wordt door de Raad van Losser vastgesteld op 3½ cent bij een gegarandeerde
afname van 1200 K.W.U. per jaar.
23 april 1940
De Rooms-Katholieke Coöperatie houdt een feestavond in de rooms-katholieke Werkliedenvereniging.
7 mei 1940
Alle verloven ingetrokken.
P.J.-Lonneker 1-4.
17 mei 1940
De door de Commissaris der Koningin vastgestelde aardappelprijs is:
ƒ 4,- / 100 k.g. voor klei
ƒ 3,- / 100 k.g. voor zandaardappel
24 mei 1940
Een foto van de vernielde hangar op Vliegveld Twente. Deze hangar was op de ochtend van 10 mei om
6 uur met donderend geweld opgeblazen.
B.H. Busser is het slachtoffer geworden van zijn vaderlandse plicht. Hij is gevallen op de Grebbeberg.
Hij bereikte de leeftijd van 32 jaar en laat een vrouw en twee kleine kinderen achter. De heer Busser
was werkzaam op het kantoor bij L. v. Heek en Zn.
28 mei 1940
Een autobus van de Losserse ondernemer J.J. komt op de onbewaakte overweg in De Lutte in botsing
met een lorry waarop zich vier Duitse militairen bevonden. De botsing was zeer hevig. Een dokter uit
Oldenzaal verleende eerste hulp.
De bon van de distributie no. 70 geeft recht op het kopen van 1 kg. suiker in de periode van 31 mei tot
en met 27 juni.
11 juni 1940
Het echtpaar K. Keller en T. Keller-Jongsma uit Losser is 60 jaar getrouwd. De man is 85 jaar oud en
reeds jaren blind. De vrouw geniet nog een zeer goede gezondheid.
18 juni 1940
Frankrijk legt de wapens neer en capituleert.
Op de Grebbeberg zijn nog twee uit Overdinkel afkomstige militairen gesneuveld. Het zijn H.B.
Spölmink oud 22 jaar en B. Olde Bolhaar, beiden ongehuwd.
21 juni 1940
Woensdag omstreeks 14.00 uur had op het kantoor van de steunverlening een ernstige vechtpartij
plaats tussen de directeur A.M. en een steuntrekkende N. Laatstgenoemde kon zich niet verenigen
met het steunbedrag welk hem was uitgekeerd, en meende ƒ 2,- meer te moeten ontvangen. Er
ontstond een woordenwisseling welke zo hoog opliep, dat de directeur zich genoodzaakt achtte, N.
buiten het bureau te zetten. Waarbij N, zich hevig verzette en enige bloedende verwondingen opliep.
N. moest zich onder geneeskundige behandeling van dokter W. van Schie stellen. Dit muisje zal nog wel
een staartje hebben.

Losser heeft ƒ 712,65 bijeen gebracht voor gewonde en zieke militairen.
L. Dijkstra uit Losser heeft zijn priesterwijding ontvangen in Turijn (Italië).
2 juli 1940
Ten behoeve van het Oorlogsrampencomité werd op het P.J.-terrein een wedstrijd P.J.-Losser
gespeeld. De uitslag bedroeg 2-3. Batig saldo f 20,-.
'De Beekhoek' en 'De Ster' traden op 'De Haar' tegen elkaar in het strijdperk. 'De Ster' won met 2
schotlengte en de revanche won 'De Ster' -met 3 pers- met ½ schot.
26 juli 1940
Bonnen distributie.
Tot en met juli no. 71 bonboekje -2500 gr. rogge of 200 gr. witbrood
Tot en met 8 augustus no. 90 een ½ pond meel
Tot en met 2 augustus no. 85 een ½ ons thee of een ½ pond koffie.
Tot en met 23 augustus no. 66 een ½ kg. suiker
Tot en met 11 augustus geeft petroleum bon Per.3. recht op 2 L.
Tot en met 28 juli geeft bon 67-68 recht op 250 gr. boter of margarine.
Tot en met 11 augustus geeft bon 95 recht p 25 gr. rijst
Tot en met 11 augustus geeft bon 100 recht op 100 gr. havermout
Tot en met 11 september geeft bon 105 recht op 100 gr. maizena
Tot en met 11 september geeft bon 100 recht op 100 gr. spaghetti.
30 juli 1940
Bespreking om te komen tot één voetbalbond.
Waarde 1 D.M. - ƒ 0,75
9 augustus 1940
De heren Linthorst, Homan, De Quay en Van Enthoven, voeren het woord op een openbare
vergadering van de Nederlandsche Unie.
23 augustus 1940
In Hengelo vallen, omstreeks 4 uur 's morgens, 6 doden door brandbommen - afkomstig van Engels
vliegtuig.
Jonge Nederlanders in de leeftijd van 17 tot en met 25 jaar die dienst willen nemen bij de Waffen SS
kunnen zich melden bij de heer Visscher, Haerstraat 16 te Oldenzaal en de heer Albrink,
Oldenzaalsestraat te Denekamp.
T.A.R. wint voor de derde maal en definitief de wethouder Hassingbeker.
Het gerechtshof in Arnhem behandelt door de Duitse Krijgsraad veroordeelde Nederlanders, wegens
beledigen van soldaten van de Duitse Wehrmacht.
3 september 1940
Tragisch: Tijdens de wedstrijd T.A.R. - Almelo werd de speler A. Blijenberg onwel. Nadat hij nog naar
zijn huis in de Spoorstraat was gefietst werden onmiddellijk de doktoren De Bruin en Van Schie
gewaarschuwd. Laatstgenoemde kon alleen de dood constateren. Het slachtoffer was 30 jaar en laat
een jonge weduwe en een kind achter.
Losser houdt atletiekwedstrijden tussen Losser en Avanti. De nieuwe KNVB-competitie gaat van start.

6 september 1940
Ledenvergadering KSV Losser (tienjarig bestaan, geen feest). Voorzitter A. Mos. Opgericht in 1930.
Oprichters waren: kapelaan Schoenmaker en A. Fransen van de IVCB.
Voorlopig bestuur: H. Th. J. van Noesel (voorzitter), G. Waanders (secretaris), W. Zwijnenberg
(penningmeester), L. Poorthuis en B. Veldhuis (leden).
27 september 1940
Het laatste stukje van de Dorpsbeek is bijna van riolering voorzien. De beek die nog voor enkele jaren
door ons dorp stroomde en geenszins een verfraaiing voor ons dorp was, is bijna geheel gedempt.
Altijd was er nog een stukje dat parallel liep met de Rooms-Katholieke pastorie en de spoorlijn en nou
niet zo'n welriekende geur achterliet. Zo langzamerhand, dankzij het initiatief van burgemeester Van
Helvoort, verdwijnen zulke obstakels uit ons dorp, dat zich in enkele jaren aan de moderne
architectuur heeft aangepast en zich gerust met elke plattelandsgemeente kan meten.
10 oktober 1940
De arbeider B.T. van hier viel in Gronau van een wagon en brak op twee plaatsen zijn rechterbeen. Hij
werd naar een ziekenhuis in Gronau vervoerd.
11 oktober 1940
Jhr. Von Bonninghausen wordt burgemeester van Tubbergen.
De KNVB wijst een verzoek van Beb Bakhuis af om weer in de rijen van de amateurvoetballers te
worden opgenomen.
15 oktober 1940
Duitse staatsburgers, woonachtig in Nederland, moeten zich melden voor militaire- en arbeitsdienst.
29 oktober 1940
Postbode J. Kuipers is veertig jaar in dienst als besteller.
15 november 1940
Meerdere personen worden door de gemeentepolitie bekeurd omdat zij zich niet konden legitimeren.
En ook omdat ze 's nachts om 24.00 uur nog op straat waren.
26 november 1940
Dollars, Zwitserse, Franse en Zweedse betaalmiddelen moeten worden ingeleverd.
10 december 1940
De arbeiders bij de firma Scholten ontvangen als St. Nicolaas-geschenk een bedrag van f 5,13 december 1940
Grote rede van Hitler. Een nederlaag van Duitsland is uitgesloten. Aanval op Engeland slechts
uitgesteld. De arbeid zal zegevieren over het kapitaal.
22 december 1940
Ten nadele van B. is een bijna nieuwe fiets gestolen, die enige tijd bij de Rooms-Katholieke kerk in De
Lutte stond. Zwijntjesjagers zijn hier al vaker bezig.
3 januari 1941
De Dinkel is in een meer herschapen. De spoorlijn bij Schorfhaar staat onder water. Aan de
Gronausestraat in De Zoeke moesten een tweetal blokwoningen ontruimd worden.
Het sportterrein aan de Enschedesestraat komt nog ter sprake. Het bestuur werd gemachtigd stappen
te ondernemen voor een goed resultaat.

9 januari 1941
Winterhulpcollecte heeft opgebracht: f 746,15.
10 januari 1941
Van oud-plaatsgenoot J. ter Laak, laatst wonende te Den Bosch, was sinds 15 mei niets meer
vernomen. Zijn ouders, woonachtig in Overdinkel en zijn echtgenote in laatstgenoemde stad,
verbleven daarom dan ook steeds in het onzekere. De familie heeft thans officieel bericht gekregen,
dat hij zich in goede welstand bevindt.
12 januari 1941
De Losserse ijsclub hield een rondenwedstrijd voor dames.
1e prijs: mej. Pieterson
2e prijs: mej. Verbecke
3e prijs: mej. Mos
4e prijs: mej. R. de Vries
5e prijs: mej. Reehuis
6e prijs: mej. Tip-Rooseboom
7e prijs: mej. Kellerhuis
14 januari 1941
Heer Monnink uit Oldenzaal houdt een lezing voor de Rooms-Katholieke middenstand in café Veldhuis.
Een studie comm.E.C. en Tech.Inst. Overijssel doet een studie over de grenswijziging Oldenzaal-Losser.
17 januari 1941
In het gemeentehuis te Oldenzaal hielden de Gedeputeerde Staten een openbare zitting betreffende
de wijziging van de grenzen tussen Oldenzaal en Losser.
Een uitgebreid verslag van voor en tegenstanders.
discussiepunten:
- Gehele annexatie van Losser door Oldenzaal
- Alleen Noord-Berghuizen bij Losser
- In het geheel geen annexatie
17 januari 1941
Uitgebreid verslag van het rapport betreffende grenswijziging Oldenzaal-Losser.
21 januari 1941
De Rooms-Katholieke gemengde zangvereniging 'Cantica Nova' houdt haar eerste openbare uitvoering
in de tjokvolle Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging.
28 januari 1941
De geitenfokvereniging hield haar jaarvergadering.
Opmerkelijk dat de wit ongehoornde, de bont en de gehoornde geiten in aantal overheersend is. Er
hadden 73 dekkingen plaats, waarvan 8 herdekkingen in het afgelopen jaar door de nieuwe bok
'Gerard'.
De klootschietersvereniging "Esch Vooruit" herdenkt op ? februari haar 30-jarig bestaan. De receptie is
in café Pit.
30 januari 1941
Burgemeester Van Helvoort waarschuwt tegen sabotage handelingen.

30 januari 1941
De Losserse LPKV herdenkt haar 15-jarig bestaan in café Schorfhaar. N. Gevers is ceremoniemeester, J.
Dijkhuis conferencier, de Scheffers band zorgt voor muziek.
7 februari 1941
Op 75 jarige leeftijd is overleden de heer J. Poorthuis. Hij was 52 jaar lang lid van het parochiezangkoor.
18 februari 1941
De V.V.V. uit Enschede belegde een filmavond in café Koopman aan de Lutterstraat. De heer J.B.
Zwaferink heette namens de Losserse klootschieters allen hartelijk welkom.
De heer K. Jassies hield een inleiding over de film "Lente in Twente".
25 februari 1941
In het Hannekerveld had een klootschieterswedstrijd plaats om de Tubantia beker. Uitslag:
1. Esch Vooruit
2. Dorp Losser
3. Oldenzaalsestraat
4. Beekhoek
5. De Ster
6. Java
18 maart 1941
Een krassenarbeider N.G. van hier en werkzaam in Epe, had het ongeluk met de vingers van de
rechterhand in de nog in beweging zijnde machine te komen. Hij werd naar het ziekenhuis in Epe
(Duitsland) over gebracht.
1 april 1941
Op een vrijdag gehouden vergadering in "Ons Gebouw" in Overdinkel kwamen afgevaardigden van
diverse organisaties bijeen inzake de annexatie van Losser bij Oldenzaal. Unaniem was men van
oordeel dat aansluiting voor de inwoners van Losser niets minder dan een ramp zou betekenen.
Besloten werd door middel van adressen de zaak ongedaan te maken. De vergadering was het
daarmee eens.
19 april 1941
In de Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging had een vergadering plaats van 14 afgevaardigden van
verschillende verenigingen onder leiding van de heer H. Snel. Doel was annexatie bij Oldenzaal te
voorkomen.
De heer Thieatten herdenkt dat hij 51 jaar lid is van het parochie-zangkoor.
1 mei 1941
De rijwielbelasting verdwijnt. Aangekondigd door de Rijkscommissaris in zijn rede te Amsterdam.
2 mei 1941
Op 5 mei zal een commissie uit de elite van Oldenzaal en Losser een bespreking hebben in het
Provinciehuis te Zwolle, m.b.t. de annexatiekwestie.
6 mei 1941
De boerderij van G.M. in de Zoeke, bekend als "Trijnjochem" brandde af.
13 mei 1941

Woonwagenbewoners verkochten aan een winkelier (Ten B.) bezems die later heidebezems bleken te
zijn. Ten B. vond de prijs van ƒ 1,- te hoog en wendde zich tot de politie die de gehele voorraad in
beslag nam. De woonwagenbewoner stond dit niet aan en ging op bezoek bij Ten B. die naar buurman
F. Binnen vluchtte. De chef veldwachter verscheen weer ter plaatse en herstelde de orde.
De heer A. Schrader overlijdt op 58-jarige leeftijd. Hij heeft 41 jaar de post in De Lutte bezorgd.
25 mei 1941
De geplande samenvoeging van Oldenzaal en Losser wordt op 1 mei nog niet doorgevoerd. Verwacht
wordt dat beide gemeenten binnenkort zullen worden samengesmolten, doch een bepaalde datum is
nog niet genoemd.
6 juni 1941
Vanaf 1 juni 1941 is een persoonsbewijs verplicht.
13 juni 1941
Op de ledenvergadering van K.S.V. Losser wordt H.Th. van Noesel tot trainer van de vereniging
aangesteld.
16 juni 1941
Het stoffelijk overschot van ex-Keizer Wilhelm II wordt bijgezet in de oude slotkapel van huize Doorn.
17 juni 1942
Het percentage alcohol in het bier wordt 15% lichter.
24 juni 1941
In de Hooimaat bevinden zich nog enige kleigaten, die nogal eens gebruikt worden voor een
verfrissende duik. Een dezer avonden maakte de smidknecht J.L. hiervan gebruik. Toen hij weer boven
kwam, miste hij zijn gebit. Ondanks herhaalde duiken bleef het gebit spoorloos. Schade
ƒ 60,-.
27 juni 1941
Kapelaan Woertman benoemd te Didam. G.J. Woertman is geboren in 1903 en in 1932 tot priester
gewijd.
1 juli 1941
Afbeeldingen van het huis van Oranje moeten uit openbare gebouwen, scholen e.d. verwijderd
worden.
8 juli 1941
Frater Baptiste Elshof (de latere eerste direkteur van het Jacobuscollege te Enschede), zal op 13 juli uit
handen van Mr. Lemmens de Heilige Priesterwijding ontvangen.
29 juli 1941
Insigne Nederlandse Unie verboden.
Met ingang van 1 oktober is mej. Busser-Molendijk benoemd tot onderwijzeres aan de christelijke
Bewaarschool. Zij volgt haar moeder op die op die datum al vele jaren onderwijzeres aan de school is
geweest, en aan wie eervol ontslag wordt verleend.
30 september 1941
Aan onze abonnees en adverteerders.
Door de maatregelen op het gebied van papierbezuiniging mag ook ons blad na 1 oktober niet meer

verschijnen.
Wij zeggen onze abonnees en adverteerders dank voor het jarenlang in ons gestelde vertrouwen en
hopen dat wanneer ons blad weer zal mogen verschijnen, wij ons in hetzelfde vertrouwen mogen
verheugen.
Directie Twentsche Courant
Onze drukkerij blijft voor handels- en familiedrukwerk gewoon geopend.
N.B.: Pas in april 1945 komt de krant weer uit.
5.2.3 Mededelingen uit "Ons Blaadje" van de Hervormde gemeenten Losser en Overdinkel
Op 28 november 1941 wordt het Officieel orgaan van de Nederlands Hervormde Gemeente in Losser
en Overdinkel gewijzigd in "Mededelingen".
Deze periodiek, "Ons Blaadje" waarin maandelijks het wel en wee van de Nederlands Hervormde
gemeenten in Losser en Overdinkel staat beschreven, geeft een interessant beeld van wat ons dorp
voor, tijdens en kort na de oorlog beroerde.
De heer Van Slageren was bereid hieruit gegevens te verzamelen. Hieronder een greep uit zijn zeer
interessante bloemlezing. Wij zijn de heer Van Slageren hiervoor zeer erkentelijk.
9 september 1938
40-jarig jubileum van Wilhelmina. Er is veel reden tot dankbaarheid als we terugzien op de regering van
Koningin Wilhelmina.
De tijden zijn zo al erg genoeg. Vele ouders zijn ongerust, want er is sprake van kinderverlamming. De
scholen en bewaarscholen in het dorp zijn op hoger last gesloten.
23 september 1938
De scholen zijn weer open. Door sluiting schoolgeld gederfd.
3 januari 1939
Het gemeentebestuur van Losser maakt bekend dat alle arbeiders uit Losser, die in Duitsland werken,
in hun eigen belang worden aangeraden zich te melden bij de agent arbeidsbemiddeling, waarvoor
gelegenheid wordt gegeven op zaterdag 14 en 21 januari 1939 van 14.00-19.00 uur. Loonzakje of
strookje meenemen; gehuwden ook hun trouwboekje.
Noot: dit sluit aardig aan met wat in het boek van Karl Volder wordt vermeld, waarin het werken in
Duitsland in 1939 wordt afgeremd.
5 februari 1939
Advertentie
De burgemeester van Losser verzoekt dringend hen, die wensen mee te werken aan het opnieuw
oprichten van een plaatselijke burgerwacht, zulks mondeling of schriftelijk hem mee te willen delen.
26 februari 1939
Zaterdag 11 februari is op 71-jarige leeftijd overleden dokter Jan Gerrit Frederiks te Rotterdam
overleden. Dokter Frederiks is ruim 32 jaar arts geweest in Losser en in januari 1932 naar
Scheveningen vertrokken.
G.v.S.
24 maart 1939
Een artikel uit het nieuwe Gezangboek.
Ds. Schaefer laat er niet veel van heel. Hij mist te veel oude bekende liederen. Voorlopig zal de
kerkeraad het nieuwe gezangboek in Losser niet invoeren.

14 juli 1939
Schoolreis naar Urk
Voor de grote kinderen van onze school.
Op 6/7 hebben zij Urk nog gezien als eiland, vóór het wordt opgenomen in de Noordoostpolder.
Autotocht ouden van dagen
Ingezetenen van Losser en Glane die vroeger nooit een schoolreisje gemaakt hebben, die de leeftijd
van 70 jaar hebben bereikt en die willen deelnemen aan de gratis autotocht moeten zich opgeven bij
de Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging.
22 september 1939
In een advertentie roept burgemeester Van Helvoort van Losser particulieren en plaatselijke
verenigingen, die bereid zijn zich vrijwillig beschikbaar te stellen voor het verrichten van diensten in
buitengewone omstandigheden, zich hiertoe bij hem op te geven of bij de secretarie of bij de
gemeenteveldwachter. Aangenomen wordt, dat alle diensten belangeloos aangeboden zullen worden.
Geen aanmelding wordt verwacht van hen, die militaire verplichtingen hebben of een functie bij de
Luchtbescherming.
Losser, 18 september 1939 Van Helvoort
30 oktober 1939
Kennelijk bestaat er toch een grenswacht in Losser. Ze hebben een soort "tehuis" in elkaar getimmerd,
maar zouden nog graag enige stoelen willen hebben. Dit behoeven geen nieuwe te zijn. Als men er
maar niet dadelijk doorheen zakt.
19 april 1940
Het jubileum comité der christelijke bewaarschool.
Op 1 juni 1940 bestaat de christelijke bewaarschool in Losser 40 jaar. Gedurende al die jaren is deze
school onder de krachtige leiding van mevrouw J.W. Molendijk-Bosma geweest, tot grote zegen van de
jeugd dezer gemeente.
Luchtbescherming Losser
Oproep aan vrouwen en meisjes om zich te melden voor een cursus ziekenverpleging ten behoeve van
een op te richten noodhulpziekenhuis Losser, waar gewonden van luchtaanvallen verzorgd kunnen
worden.
17 mei 1940
Er wordt niet direct over de aanval van Duitsland op Nederland geschreven (het is een kort nummer).
31 mei 1940
Verslag van de kerkdienst op 26 mei 1940, waarin bekend wordt gemaakt dat Bernard Hendrik Busser
is gevallen. Ook een vroeger gemeentelid Jacob Krikke, die de laatste jaren in Buurse woonde is
waarschijnlijk gesneuveld. Er is nog geen bericht van het Rode Kruis, maar het schijnt vrij zeker te zijn.
Noot: Jacob Krikke behoorde tot de Nederlands Hervormde Gemeente Overdinkel. Geboren 19 maart
1911. Gesneuveld 13 mei 1940 te Rhenen.
Advertentie
Vanaf woensdag 29 mei 1940 is mijn zaak weer heropend.
Aanbevelend: Kapper J.G. van Huizen
14 juni 1940
Terugkeer duizenden gevangenen
Advertentie

J.H. Holst Bnz.-drogisterij de Gaper mag wederom fotograferen.
Bekendmaking
Nu ons land in rouw is om hetgeen het verloor, om de gevallenen en gewonden, is er geen plaats voor
openbaar vreugdebetoon. Om deze reden moet in deze tijd op nationale gedenkdagen dan ook niet
worden gevlagd of demonstratief een strik of cocarde worden gedragen.
Losser, 27 juni 1940 Burgemeester Van Helvoort.
Noot: Prins Bernhard is op 29 juni jarig. Vandaar.
12 juli 1940
Doktoren De Bruin en Van Schie geven een annonce uit waarin gevraagd wordt zuinig met medicijnen
e.d. om te gaan.
20 september 1940
Wegens vergaderverbod voorlopig geen vergaderingen meer door de vereniging "Lossers Zakenleven".
15 november 1940
Advertentie
Burgemeester Van Helvoort van Losser wordt plaatselijk directeur van Winterhulp Nederland.
13 december 1940
De Oudejaarsavonddienst zal in 'Ons Gebouw' worden gehouden, omdat de kerk niet verduisterd kan
worden. Verhuring van zitplaatsen op zaterdag 28 december om 15.00 uur (vanwege de verduistering
kan het niet later).
10 januari 1941
Bijzondere kerkdienst ter voorbede voor de nabestaanden der gesneuvelden. Op initiatief van B & W
op 15 januari 1941 in de Rooms-Katholieke parochie een stille Heilige Mis. En in de Nederlands
Hervormde kerk op zondag 19 januari 1941 om 15.00 uur een bijzondere dienst.
7 februari 1941
Overdinkel
De klok mag niet meer geluid worden tussen 18.00 uur en 08.00 uur. En men had Kommerzien Rat
Meyer in 1912 wel beloofd dat dit elke avond om 19.30 uur zou gebeuren als dank voor de geschonken
klok in 1912.
2 mei 1941
Op verzoek van de gemeenteraad is op maandag 12 mei een herdenkingsdienst voor hen die vorig jaar
voor het vaderland zijn gevallen.
11 juli 1941
Mevrouw Molendijk-Bosman neemt ontslag, na meer dan 41 jaar hoofd van de Christelijke
Bewaarschool te zijn geweest.
25 juli 1941
De kerkeraad en de bewaarschoolcommissie hebben mevrouw H. Busser (de dochter van mevrouw
Molendijk-Bosman) benoemd tot het nieuwe hoofd van de bewaarschool.
In dit nummer staat ook een aardig stukje van de bewaarschoolcommissie verhoging schoolgeld tot 15
cent.
2 kinderen 25 cent, 3 kinderen 30 cent / week (er zijn 65 kinderen in de klas).
8 augustus 1941

Geen wonder dat nu een meisje gevraagd wordt voor helpster voor de bewaarschool.
24 december 1941
Ds. en mevrouw Schaefer hopen zich te vestigen te Dieren. De heer J. Hannenberg werd met ingang
van 1 december 1941 benoemd tot hoofd van de christelijke school.
Meester H. Snel, geboren 27 maart 1899, was op 8 december 1941 door de rijkscommissaris "für
Verwaltung und Justiz" ontslagen en mocht geen rijksbetrekking meer aanvaarden.
19 september 1942
De heer Snel is inmiddels Ds. Schaefer tijdelijk als predikant opgevolgd.
7 november 1942
Mej. Anna Bonke is van ons heen gegaan. Met haar sterft de laatste uit een geslacht dat gedurende
tientallen jaren onze kerk en onze gemeente heeft gediend. Alhoewel zij reeds meerdere jaren niet
meer ter kerke kon gaan, heeft zij altijd meegeleefd en ons vaak gezegd hoezeer zij de geregelde
kerkgang mist.
12 december 1942
We weten nog steeds niet hoe het zal gaan met de kerstvieringen. Hoewel er alle mogelijke moeite
gedaan wordt, om naar 'Ons Gebouw' te trekken, vrees ik dat het niet zal gaan. Niet dat er gebrek is
aan kolen. Maar wel aan de juiste soort verwarming.
19 december 1942
Vriendelijk verzoek aan gemeenteleden. Wil ieder zijn kasten nog eens nazien of hij niet een oud, maar
toch nog goed bruikbaar Bijbeltje en/of gezangenboekje heeft. Door de papierschaarste kunnen wij
niet meer zoveel kopen als anders. Wij moeten dus zoveel mogelijk werken met wat er is.
10 maart 1943
Biddag. De klokken zijn uit de Nederlands Hervormde kerk gehaald.
13 maart 1943
Zaterdag 6 maart hebben wij Johannes Vormeer begraven ........
De klokken hebben over hem geluid. Maar toen kwam er zaterdags bericht, dat ze weg zouden worden
gehaald. En toen heeft de klok toch nog geluid. Voor het eerst zolang ik hier ben, eerst zaterdagavond
en toen zondagmorgen. Nu weet ik wat wij missen als wij zondagmorgen naar de kerk gaan.
De klokken uit onze kerk waren nog zo oud niet naar ik meen ongeveer uit 1906. Maar de klokken uit
de oude toren dat waren ook protestantse klokken. De oude Ds. Froen heeft die in zijn tijd blijkbaar
laten maken. Op een klok komt dan ook zijn naam voor. Ze zijn alle drie van ongeveer 1670. Dus niet zo
oud dat ze gespaard konden blijven. Maar al worden wij dan niet elke zondagmorgen aan de kerk
herinnerd door het klokgeluid, de kerk blijft staan met open deuren. Komt en hoort.
1 mei 1943
De Paascollecte heeft de gespannen verwachtingen nog overtroffen (aanslag was ƒ 350,-). In alle
diensten samen werd voor deze extra noodcollecte ƒ 395,- ingezameld.
29 mei 1943
Tenslotte mag ik ook wel een enkele regel gebruiken om allen die in de afgelopen week zo vriendelijk
aan mij dachten.
Ds. Wijchers was inderdaad jarig geweest, geboren op 25 mei 1914 (zie jaarboek Nederlands
Hervormde kerk 1992). In 1992 leefde hij nog en woonde op de Brink 366-2553 H.E. 's Gravenhage Tel.
070-3978222.
3 juli 1943

De laatste dagen duiken de ziekten dipherites en mazelen opeens op. Oldenzaal heeft een ware invasie
van zieke Lossernaren in de ziekenbarakken.
31 juli 1943
Oproep om kinderen uit de getroffen wijk in Amsterdam logies aan te bieden. Het gaat om kinderen uit
Hervormde gezinnen tot ca. 13 jaar.
21 augustus 1943
Woensdag zijn er vijf Amsterdammertjes in Losser aangekomen.
Woensdag 25 september 1943 werden de Amsterdamse logés weer teruggebracht na een verblijf van
vijf weken. Wat hebben ze het goed gehad.
16 oktober 1943
Verslagenheid over de ramp van 10 oktober 1943 (bombardement op Enschede).
Aankondiging van noodcollecte.
11 december 1943
Kalenders zijn er dit jaar niet verkrijgbaar. In plaats daarvan een aantal bijbelroosters besteld. Kosten 3
cent per stuk.
12 februari 1944
Vrijdag werden wij opgeschrikt door de tragische dood van Jacob Postma. Veel hierover te zeggen is
niet mogelijk en ook niet nodig. Er wordt ook melding gemaakt van een gift van ƒ 2,- voor nieuwe
klokken. Daar zijn we eigenlijk nog niet aan toe. Maar het is goed dat er mensen zijn die vooruit
denken en zeggen: straks moeten er toch weer klokken zijn om de gemeente samen te roepen.
In dit nummer wordt het jubileum van de muziekvereniging en de zangvereniging gememoreerd.
16 september 1944
De afkondiging zondag in alle Nederlandse Hervormde kerkgebouwen te Enschede.
De predikanten richten zich bij dezen tot de gemeente met de volgende oproep.
Wij doen een dringend beroep op allen, die tot onze gemeente behoren om mede te werken, dat in de
komende dagen de rust en de orde in het huisgezin en in het openbare leven gehandhaafd wordt en
dat alle daden worden vermeden, die in strijd zijn met de geboden van het christelijk geloof.
Van een christelijke gemeente mag gevraagd worden, dat zij door woord en daad invloed ten goede
uitoefent op het moreel van de bevolking. Dit betekent dat haar leden de nodige kalmte van geest
betonen, zich in al hun uitingen beheersen, het jongere geslacht in de teugel te houden en bovenal zich
zelf vergeten om hulp te bieden aan anderen, die deze bijstand nodig mochten hebben. Lagere driften
mogen ons niet de baas worden. Wij bidden God, dat zijn Heilige Geest onze gemeente in de komende
weken moge bezielen en leiden.
Noot: 16 september 1945 landden de parachutisten toen bij Arnhem.
7 oktober 1944
De vordering van de school veroorzaakt wel een hele drukte, en belette ons de school voort te zetten.
Maar intussen is er hard gerwerkt. In het belang van ouders en kinderen willen wij trachten, zo lang
mogelijk verder school te houden. Daarom worden alle kinderen van de school aanstaande
maandagmorgen om 09.00 uur weer verwacht in "Ons Gebouw". Men wil dit wel, even doorgeven,
opdat niemand kan zeggen dat hij er niet van wist.
De Bewaarschool verkeert in een moeilijke positie. De kolen zijn op, nieuwe zijn er voorlopig niet en
het weer wordt - zeker voor kleine kinderen - te koud. Noodgedwongen zullen wij tot nader order
moeten sluiten.

16 december 1944
''Nu wordt het ernst Dominee", zei van de week iemand tegen mij. Hij had gelijk. Wij gaan nu eerst
merken in wat voor wereld wij leven. Maar geldt de ernst dan heus alleen als het ons om eten gaat? Er
is toch een laatste ernst die ons vraagt hoe wij tegenover God staan!! En is dat dan niet de allerlaatste
en allerdiepste ernst. Wat dat betreft mogen wij straks tot onze troost het Kerstfeest vieren. Jezus is
geboren alzo lief heeft God de wereld gehad.
23 december 1944
Eindigt met de mededeling dat er volgende week geen kerkbode is.
10 maart 1945
Ds. Wijchers vraagt zich af waarom er nu eens meer en dan weer minder kerkgangers komen. Maar hij
heeft nu een oorzaak ontdekt, namelijk dat men geen behoorlijke schoenen heeft. "Zo kan ik heus niet
naar de kerk - ook niet op klompen, liever niet, dan met klompen". Maar men hoeft zich toch niet te
groots te voelen daarvoor. Hoe lang zou het geleden zijn dat praktisch iedereen op klompen naar de
kerk ging? Als men dat zo vol houdt, dan blijft op de duur de kerk leeg - terwille van de grootsigheid.
Kom laten wij ons niet schamen voor elkaar. Liever op klompen naar de kerk, dan niet. Wie geeft het
goede voorbeeld??
21 april 1945
Ds. Wijchers is zeer gehandicapt door het feit dat de enige beschikbare fiets die hij had door de
wegvluchtende Duitsers nog is meegeroofd.
28 april 1945
Door inkwartiering van enkele geallieerde onderdelen in onze gebouwen is het normale school- en
verenigingsleven nog niet te herstellen.
30 juni 1945
Ons dorp is stil geworden deze week. Maandagmorgen vertrokken tegelijk de Canadese soldaten en de
kinderen die in februari en maart naar ons waren gekomen uit het westen.
16 juli 1945
Begint de school weer. Met ingang van het nieuwe schooljaar, half augustus, hoopt de heer Snel weer
als hoofd op te treden.
27 oktober 1945
Een oproep van de heer Snel.
Van enige gezinnen waarvan vader en moeder NSB'er waren, zijn beiden gearresteerd. Voor enige van
hun kinderen zoek ik een tehuis. Lang zo aardig niet als de kinderen uit het westen. Maar de kinderen
kunnen het niet helpen. Kinderen mogen niet gestraft worden voor de misdaden van hun ouders.

VI DE JOODSE BURGERS VAN LOSSER
Schoolmeester Dingeldein uit Denekamp schrijft in zijn notities: "Overal in de gemeente Losser,
waar de hoofdwegen de grens van de gemeente Losser bereiken, zijn bordjes geplaatst met het
opschrift: 'Gemeente Losser, beperkte bewegingsvrijheid voor joden', een staaltje van terreur."
In de archieven is hiervan geen bevestiging te vinden. Ook talrijke oudere Lossernaren en leden van
de Losserse SG hebben nooit van het bestaan van deze borden gehoord of ze gezien, maar de
meningen zijn hierover dus verdeeld. In Oldenzaal hebben wel korte tijd gehangen.
In het begin van de oorlog telt Nederland 140.000 joden. Ongeveer 20.000 hiervan waren tussen
1933 en 1940 uit Hitler Duitsland gevlucht.
In 1930 telt Twente 2163 joodse burgers. Bijna de helft woont in Enschede (43%). De meesten zijn
handelaar of winkelier. Een klein deel is textielfabrikant. In Enschede zijn er naast de grootste
fabriek, die van N.J. Menko, nog vijf weverijen, twee fabrieken voor moltondekens en zes
textielfabrieken c.q. confectie-ateliers met een joodse eigenaar. In 1942 telt Losser 16776 inwoners
onder wie 17 joden. Tot aan hun deportatie naar kampen hadden zij al, net als alle andere joden in
Nederland, verschrikkelijk geleden onder het juk van de Duitse bezetter.
Direct na de bezetting wordt door de Duitsers het vangnet voor de joden gespannen. Het is een spel
van kat en muis. De eerste antisemitische maatregelen volgen elkaar snel op.
-In juli 1940 worden joden uitgesloten van luchtbeschermingsdiensten.
- Vanaf augustus 1940 mag er niet meer ritueel geslacht worden.
- Vervolgens meldingsplicht voor joden bij de vreemdelingendienst, bedoeld voor hen die tijdens het
Hitlerbewind Duitsland waren ontvlucht.
-30 september 1940 verbod op bevordering van joodse ambtenaren.
-Wie waren nou per definitie joden? Op 22 oktober 1940 wordt dit nader omschreven.
-In november 1940 worden de joden verwijderd uit overheidsdiensten.
-Op 10 januari 1941 moesten alle joden zich laten registreren.
-Eind 1941 moeten alle joden zich melden bij het bevolkingsregister waar ze een 'J' in hun paspoort
kregen. Bij mensen van gedeeltelijk joodse komaf kwam er een 'B' te staan ('bastaard').

HET NET TREKT SAMEN
-Bioscopen en theaters sluiten in januari 1941 de deuren voor joden.
-11 februari 1941. Toegang tot universiteiten voor joodse studenten verboden.
-In maart 1941 volgt verwijdering van joden uit het bedrijfsleven.
-April 1941 worden op koffiehuizen en veel restaurants bordjes geplaatst met opschrift 'voor joden
verboden'. Ook in Losser kenden ze deze bordjes.
-In april worden alle orkesten 'Judenfrei' gemaakt.
Alle markten zijn voor joden verboden en tijdelijk veranderen van woonplaats is verboden.
-Op 11 augustus 1941 worden joods grondbezit en bezittingen geconfisceerd.
-29 augustus 1941. Verbod van onderwijs door joodse leraren aan joodse kinderen.
-In september 1941 worden joodse bibliotheken gesloten en verzegeld.
-In oktober 1941 volgt een verbod voor joden een vereniging op te richten. Tevens mochten ze geen
dienstpersoneel meer hebben.
-26 november 1941: Van alle Duitse joden in het buitenland wordt de Duitse nationaliteit
ontnomen, hun vermogen vervalt aan het Duitse rijk.
DE MAZEN WORDEN KLEINER

-5 december 1941. Alle niet Nederlandse joden moeten zich melden voor vrijwillige emigratie.
-Maart 1942. Bij een joodse begrafenis mag alleen het stoffelijk overschot per auto worden
vervoerd, de nabestaanden moeten lopen.
-29 april 1942. De bekende jodenster (voor joden ouder dan zes jaar) wordt verplicht. Deze
jodenster bestond uit een in zwart getekende 6-puntige ster op gele stof, ter grootte van
een handpalm met opschrift 'jood'. De ster moest aan de linkerkant van het kledingstuk op
borsthoogte worden vastgenaaid en zichtbaar worden gedragen. Zonder zichtbare ster
mocht een jood niet in zijn eigen woning voor het raam staan.
-Zij moesten hun fietsen inleveren.
-30 juni 1942. De joden moesten van 's avonds 20.00 uur tot 's morgens 06.00 uur thuis blijven.
NIETS MOCHTEN ZE MEER
Ze mochten alleen gesard, vernederd, gevangen genomen en gedeporteerd worden. Alles werd hun
ontnomen zo vermeldt de historie.
Het net is gesloten. De gaten zijn gedicht. Vanaf juni 1942 werden ruim 120.000 joden die in
Nederland woonden naar het Oosten gedeporteerd. Ca. 110.000 van hen hebben hun einde
gevonden in de concentratiekampen en gaskamers. Ook de Losserse joden.
6.1 De familie Zilversmit
Getalsmatig waren er weinig joden in Losser, maar het drama is onverkort. Van genoemde Losserse
joden is alleen van de familie Zilversmit wat meer bekend omdat zij al jaren in Losser woonden. Na
de Eerste Wereldoorlog vestigden zij zich in Losser. Eerst dreven zij een slagerij in het pand naast
smederij Lesscher op de hoek Brinkstraat/Schuurkerkstraat, later nog bewoond door kleermaker
Schulten. Begin jaren twintig bouwden zij aan de overkant van de straat een nieuw pand/slagerij
waar de familie tot aan hun deportatie verbleef. In de volksmond sprak men van 'Moses 'n slachter'
(daar was er in Losser maar één van). De familie stond als zeer behulpzaam bekend, maar leidde wel
een gesloten familieleven. Moses had in de jaren voor zijn dood (hij stierf reeds in 1934) zijn
wekelijkse kaartavonden (het kaartspel 80'en) met zijn buurmannen bakker Bulter, elektricien
Muller en smid Lesscher. Mevrouw Zilversmit had de goede gewoonte bij gezinnen waar
gezinsuitbreiding had plaatsgevonden een grote pan soep met draagdoek eromheen te brengen.
Nadat Hitler in 1933 in Duitsland de macht had overgenomen, bivakkeerden bij de familie Zilversmit
geregeld Duitse joden, op doorreis verder Nederland in of naar buiten Europa. Ook de beide zonen
van de familie Terhoch, die zich in 1937 vanuit Ochtrup (Duitsland) aan de Oldenzaalsestraat in
Losser vestigden, bivakkeerden er tijdelijk.
Herman Zilversmit dreef na de dood van zijn vader de zaak verder en vervulde zijn militaire dienst.
Siegfried, de andere zoon, was werkzaam bij een bakker in Enschede en heeft in de tijd dat hij
gedwongen niets mocht doen nog een poosje bij de buurman, smederij Lesscher geholpen. De
echtgenote van Herman, Grete Hirsch, afkomstig uit Burgsteinfurt (Duitsland) kreeg in Losser nog
regelmatig brieven uit het kamp Theresienstadt waar haar Duitse familie reeds naar toe was
getransporteerd. De oude mevrouw Zilversmit, Herman en zijn echtgenote en hun peuter van
ongeveer drie jaar zijn gezamenlijk afgevoerd. Volgens gegevens van het Rijkinstituut voor
Oorlogsdocumentatie zijn ze op 8 april 1943 in het kamp Vught aangekomen. Siegried Zilversmit
ging apart. Toen hij zich in 1942 moest melden, wenste hij te gaan. En met een broodtrommeltje
onder de arm vertrok hij lopend naar Enschede. Dat was de laatste keer dat Losser hem zag.
In de oorlog hebben Duitse militairen zich een tijdlang in het pand van de familie Zilversmit
gevestigd. Na de oorlog dreef Breukers er een slagerij. De familie Zilversmit en andere in Duitse
kampen omgekomen Losserse joodse burgers is enkele malen onderduikadressen aangeboden,
maar zij wensten hier geen gebruik van te maken. Te trots? Of een verkeerde inschatting van wat de
Duitsers met hen voor hadden? Wie zal het zeggen. Wellicht een mengeling van beide. Eén van de
zonen zei tegen chef-veldwachter Bourgonje in dit verband: "Als je jezelf gaat melden heb je de

beste kans er goed vanaf te komen".
Over het lot van de familie Zilversmit is verder weinig bekend. Dochtertje Elsbeth is samen met haar
moeder Grete Zilversmit-Hirsch op 8 juni 1943 met het verschrikkelijke Vught-transport (3017
personen) van 8 juni 1943 uit Westerbork naar Sobibor gedeporteerd, waar zij op 11 juni samen zijn
vergast. Vader Herman Zilversmit is een maand later, op 9 juli 1943 in Sobibor vergast nadat hij op 6
juli op transport was gesteld. Als hij inderdaad pas met het transport van 6 juli vanuit Vught via
Westerbork naar Sobibor is gedeporteerd, moet zich een gruwelijk drama hebben afgespeeld. Willy
Lindwer beschrijft het in zijn boek 'Kamp van hoop en wanhoop' (1990) als volgt:
(...)De meeste joden die in Westerbork aankwamen, bleven slechts zeer kort in het kamp. Velen
werden al na enkele dagen, soms enkele uren na aankomst weer doorgestuurd. (...) Er werden
vanuit Westerbork wel vaker vrouwen en kinderen op transport gesteld naar vernietigingskampen
zonder dat hun echtgenoten hiervan op de hoogte waren en de kans kregen om vrijwillig mee te
gaan. Op 8 juni 1943 werd een groot aantal vrouwen en kinderen vanuit het concentratiekamp
Vught naar Westerbork op transport gesteld en op diezelfde datum gedeporteerd naar Sobibor. Hun
echtgenoten waren te werk gesteld bij de bouw van de Moerdijkbrug. Hun was toegezegd dat ze
zich op een gegeven moment bij hun familie in Westerbork konden voegen. Toen de mannen in
Vught tijdens een appel te horen kregen dat hun familie in Westerbork direct was doorgestuurd,
heerste er een onbeschrijflijke paniek. Velen begonnen te huilen of vielen flauw (...)
Ook in 'Bericht van de Tweede Wereldoorlog' wordt melding gemaakt van het transport vanuit
kamp Vught:
(..)Het aantal gevangenen was in de eerste maanden snel gestegen. In het bijzonder was de joodse
afdeling van het kamp snel gegroeid. Hier kwamen vooral de joden terecht die begin 1943 buiten
Amsterdam nog in vrijheid waren. Op bepaalde data, zo werd bekendgemaakt, moesten zij zich in
Vught melden. Zij gingen niet zonder hoop. De Duitsers hadden aan de Joodsche Raad gezegd dat
joden in Vught zouden worden tewerkgesteld en niet - zoals in Westerbork - zo snel mogelijk
doorgezonden naar werkobjecten in Polen. Men had maar al te graag geloofd dat Vught een
mogelijkheid zou bieden aan deportatie te ontkomen. Wie naar Vught gaat, hoeft niet naar Polen,
zo vertelde men elkaar. Maar deze belofte was een van de listen die de Duitsers toepasten om
Nederland 'judenrein' te maken. Inderdaad was er werk in Vught, maar hard en zwaar bij slechte
verzorging. Anders dan in Westerbork werd de bagage bij aankomst afgenomen en moest men
kampkleding dragen. De toestanden in de voor hen bestemde ziekenbarak waren het eerste halfjaar
onbeschrijflijk. Veel joodse mannen werden ook van vrouw en kinderen gescheiden en
tewerkgesteld in buitencommando Moerdijk, waar zij grondwerk moesten doen. Al in juni bleek
tenslotte de belofte van 'geen transport' vals te zijn geweest. In twee transporten werden
duizenden joden via Westerbork op transport gesteld naar het vernietigingskamp Sobibor; de
vrouwen met hun vaak doodzieke kinderen maar zonder hun man, die in Moerdijk pas later hoorde
wat er intussen in het kamp Vught gebeurd was. Het waren de vreselijkste transporten, die
'geharde' Westerbork-functionarissen zich na de oorlog konden herinneren (...)
In het boek 'Sobibor' (Amsterdam, 1994) van Julius Schelvis, een overlevende van Sobibor, wordt
verslag gedaan van de verschrikkingen in Polen. Nadat de slachtoffers in Westerbork in veewagons
waren geperst, volgde een drie dagen durende treinreis. De aankomst in Sobibor betekende vrijwel
onmiddellijk het eind van hun leven.
Op het station in Sobibor verliet men de trein en was de route al uitgestippeld. Al hun bagage
moesten ze afgeven. Voor de gang die leidde naar de gaskamers, moesten zij zich geheel uitkleden
en de kleren in de daarvoor bestemde bakken leggen. Via een lange kronkelende gang, aan
weerszijden afgezet met prikkeldraad waartussen dennetakken waren gevlochten, kwamen zij bij de
gaskamers. Boven de ingang stond een bord met het opschrift 'Bade und Inhalationsraume'. In deze
kleine ruimte (4 x 5 meter) werden de mensen vervolgens met geweld geperst. Ter vervolmaking
van de listige camouflage waren er in de ruimte nog douchekoppen aangebracht. Dan werd de
gasmotor buiten de gaskamer aangezet en na ongeveer twintig minuten heerste er binnen een

doodse stilte.
De deuren werden geopend. De lijken stonden rechtop, stijf tegen elkaar (er was geen ruimte om
om te vallen). Ze werden door joodse gevangenen naar grote kuilen gebracht, die door hen waren
gegraven en van roosters waren voorzien. Hier werden de lijken verbrand. Als de kuil vol was werd
deze door een graafmachine geledigd, waarna het gruwelijke proces zich opnieuw voltrok.
In 19 transporten (van 2 maart 1943 tot en met 20 juli 1943) werden vanuit Westerbork 34.313
joden naar Sobibor getransporteerd en vergast. Ongeveer 250.000 joden uit heel Europa vonden in
dit kamp de dood.
Lijst van joodse medeburgers per 1-1-1942
Naam

Geboortedatum

Uitgeschreven uit
Bevolkingsregiste
r Losser

transport
vanaf
Westerbork

Overlijdensdatum

Zilversmit-Katz, Hanchen

19-12-1876

14-05-1943

11-05-1943

Sobibor, 14-05-1943

Zilversmit, Herman

30-11-1915

14-05-1943

06-07-1943

Sobibor, 09-07-1943

Zilversmit-Hirsch, Grete

08-02-1920

14-05-1943

08-06-1943

Sobibor, 11-06-1943

Zilversmit, Elsbeth

16-07-1940

14-05-1943

08-06-1943

Sobibor, 11-06-1943

Zilversmit, Siegfried

26 jaar

24-12-1942

?

?

Kleinhaus, Wolf Heiman

02-03-1878

14-05-1943

11-05-1943

Sobibor, 14-05-1943

Kleinhaus-Posener, Judith

15-07-1877

14-05-1943

11-05-1943

Sobibor, 14-05-1943

Kleinhaus, Albert Hermann

15-07-1920

14-05-1943

06-07-1943

Sobibor, 09-07-1943

Kosters, David

15-11-1873

14-05-1943

?

?

Kleinhaus-Kosters, Eva

?

30-04-1943

-

Vught, 30-04-1943

Horneman, Leonard Louis

18-10-1915

?

?

Mauthausen, 17-101941

Terhoch, Julius

24-03-1883

30-05-1940

?

?

Terhoch-Meijer, Sofia

18-05-1884

30-05-1940

?

?

Terhoch, Erich

23-12-1912

30-05-1940

?

?

Terhoch, Walter

27-08-1913

04-03-1940

?

?

Bron: Gemeente archief Losser/Centraal Bureau Registratie Den Haag
N.B.: De familie Terhoch kwam op 24 augustus 1937 uit Ochtrup (Duitsland), hun beroep was
veehandelaar. Zij bouwden een huis aan de Oldenzaalsestraat tegenover de steenfabriek. Op 30 mei
1940 vertrokken zij naar de Brinkstraat 50 in Enschede. Over hun lot is niets bekend.
Louis Horneman moest zich met een groep van zeven joodse mannen op 14 september 1941
melden te Enschede. Deze vervroegde melding was waarschijnlijk een gevolg van de februaristaking
in 1941 in Amsterdam en de daarop volgende razzia's op joodse mannen. Zo'n 900 joden werden in
de periode van 22 februari tot en met september 1941 opgepakt en naar concentratiekampen
gebracht. Op 28 december 1941 waren van deze groep nog acht in leven.

Overige personen met de vermelding Israeliet, die in de gemeente Losser gehuisvest zijn geweest
maar voor de oorlog uit Losser zijn vertrokken.
Naam

Geboortedatum

Berg Jozua

03-07-1872

de Vries

31-10-1870

Berg, Samuel Jacob

07-02-1896

Berg, Johanna

01-06-1897

Fortuyn, Helena

02-04-1838

Berg, Helena

13-09-1902

Berg, Jozeph

16-11-1905

de Vries, Jozeph

28-12-1844

de Vries, Leentje

21-03-1884

Menko, Israel Abraham

11-03-1871

Davidson, Truitje

08-06-1872

Menko, Henriette Mintje

22-05-1885

Menko, Mietje

06-11-1899

Menko, Jacob Abraham Israel

11-12-1900

Menko, Louise

22-03-1902

Menko, Alfred

06-06-1906

Menko, Bernard

15-11-1910

Menko, Judith Truitje

15-11-1910

Menko, Louise

22-03-1903

Op 28 april 1992 werd door burgemeester Smit een monument ter nagedachtenis aan de in de
Tweede Wereldoorlog omgekomen Losserse joden onthuld. Het monument - een bronzen
gedenkteken, ontworpen door Antoinette de Ruiter - heeft een plaats gekregen bij het Losserse
gemeentehuis. Bij deze plechtigheid luidden de klokken van de oude toren. Oud-wethouder H.
Meijerink was de initiatiefnemer en zette zich in voor de totstandkoming van dit monument. De
tekst op dit gedenkteken luidt:
Yad va Shem genomen uit Jes 56:5
ook het motto van het oorlogsmuseum in Jeruzalem
Ter nagedachtenis aan onze omgekomen
joodse medeburgers
1940-1945
Ik geef hen in mijn huis en binnen mijn muren
een gedenkteken en een naam die niet uitgeroeid zal worden.

VII GEORGANISEERD VERZET
7.1 De oprichting van de Binnenlandse Strijdkrachten
Op 6 juni 1944 begon in Nederland menig hart sneller te kloppen. Onder de persoonlijke leiding van
generaal Eisenhouwer landden de soldaten van het eerste Amerikaanse leger en het Britse leger op
de kust van Normandië. Op 24 augustus werd Parijs bereikt, waar De Gaulle bij zijn intocht door de
gehele Parijse bevolking werd toegejuicht.
Ondertussen rukten de Britten, Canadezen en Polen langs de Franse kust op. België werd in 24 uur
bevrijd en 12 september trok het leger bij Eijsden Nederland binnen. De rol van de Prinses Irene
Brigade mag niet worden vergeten. De brigade was samengesteld uit Nederlanders die waren
opgetrommeld uit 32 landen over de gehele wereld. Op 8 augustus 1944 landde de Prinses Irene
Brigade op de Normandische kust en op 12 augustus te 19.00 uur was ze paraat om met de Duitsers
in de slag te gaan. In augustus 1944 begon er enig zicht te komen omtrent de bevrijding van
Nederland. De regering in Londen was van mening dat er ook ten aanzien van de illegale
organisaties wat moest gebeuren. Men verwachtte dat zij spoedig openlijk zouden kunnen
optreden. Besloten werd hun de status van militair te geven.
Het voordeel was hierbij, dat de rechten die aan de militaire status waren verbonden ook op hen
van toepassing waren. Bij arrestatie kon krijgsgevangenschap volgen, maar geen techtstelling. In
Frankrijk was dit ook zo geregeld. Het Franse ondergrondse leger de 'Maquis' kwam als 'Armeé de
l'interieur' tot het Franse leger te behoren, onder leiding van Generaal Köning te Londen.
Bij Koninklijk besluit van 5 sept. 1944 N. E.62 werden de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) opgericht.
Vrijwilligers, in de door de minister van oorlog aangewezen verzetsorganisaties, konden worden
beschouwd als militair in de zin der Wet en behorende tot de Koninklijke Landmacht.
Drie dagen eerder had Hare Majesteit bij Koninklijk besluit van 3 sept. 1944 no.1. Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Bernhard benoemd tot Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten. De BS was hier
dus een onderdeel van evenals de Prinses Irene Brigade. Wel voorlopig onder bevel van de
geallieerde commandant.
Afschrift
No.1

WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onzen Minister voor Algemeene Oorlogsvoering
van het Koninklijke, Voorzitter van den Raad van Ministers, en van Onze Ministers van Oorlog en van
Justitie, van 4 September 1944, Afdeling I, Nr. 27; 1)
Gelet op het bepaalde in de Instructie voor den Bevelhebber der Nederlandsche
Strijdkrachten, vastgesteld bij Ons Besluit van 19 Juni 1944, Nr. 2;
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
Te benoemen met ingang van 3 September 1944 tot Bevelhebber der Nederlandsche
Strijdkrachten.
den Luitenant-generaal Zijne Koninklijke Hoogheid
PRINS BERNHARD DER NEDERLANDEN.
Onze Minister voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk en van oorlog zijn belast
met de uitvoering van dit Besluit.

LONDEN, 3 September 1944.
get. WILHELMINA.
DE MINISTER VOOR ALGEMEENE OORLOGVOERING
VAN HET KONINKRIJK
VOORZITTER VAN DEN RAAD VAN MINISTERS
get. P.J. GERBRANDY
DE MINISTER VAN OORLOG
get. VAN LIDTH DE JEUDE
DE MINISTER VAN JUSTITIE
get. VAN HEUVEN GOEDHART
Er waren in Nederland al verschillende verzetsorganisaties zoals Knokploegen (KP), de Orde Dienst
(OD) en de Raad van Verzet. Geruchten dat ook de Landelijke Onderduikersorganisatie (LO) als
oprichtende organisatie werd genoemd deden de ronde, maar dit bleek onjuist. Binnen de
genoemde verzetsorganisaties bestonden nogal wat tegenstellingen. De KP en de Raad van Verzet
hadden zich erop toegelegd om de vijand zoveel mogelijk schade toe te brengen. De OD had als
eerste doel om na de bevrijding het heft in handen te nemen, om onrust en ordeverstoringen te
voorkomen. De belangen waren nogal eens tegenstrijdig, zodat er geregeld wat misging.
Prins Bernhard vertrok een dag na de oprichting van de BS naar Brussel. Op 24 oktober 1944
verplaatste zich het stafbureau van de BS naar Eindhoven. Hoofd werd de reserve-majoor mr.
C.H.J.F. van Houten. Hier werd de staf van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten gesplitst
in:
1. de Afdeling Koninklijke Landmacht
2. de Afdeling Binnenlandse Strijdkrachten
Op 20 november 1944 werd de afdeling van de BS van Eindhoven naar Breda overgebracht door de
Prins, zodat zijn staf gedeeltelijk in Brussel en Breda lag.
Vanaf het moment dat de geallieerden op 12 september 1944 Eijsden hadden bevrijd, volgde de rest
van het zuiden van Nederland in sneltreinvaart. Op 17 september 1944 werd bij een mislukte
luchtlanding op Arnhem de opmars der bevrijders tot stilstand gebracht. Op dat moment waren de
Duitsers uit een groot gedeelte van de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en zelfs een deel
van Gelderland verdreven.
7.1.1 Nederland valt in twee gebieden uiteen
Na hevige gevechten waren op woensdag 27 september de Britse Luchtlandingstroepen rondom
Arnhem teruggetrokken. Door deze vertraging werd het land in tweeën gedeeld. Nadat de eerste
meters grond van Nederland waren bevrijd, werd door de regering in Londen de Staat van Beleg
uitgeroepen. De bevoegdheid van Militair Gezag en BS was hiermee gewaarborgd.
Na de oprichting op 5 september 1944 ontstonden er twee stromingen t.w. Raad van verzet en de
BS niet strijdend gedeelte. De BS strijdend gedeelte (BS-SG), bestreed op alle mogelijke manieren de
Duitse bezetter door middel van sabotage en overvallen.
De Bs (niet strijdend gedeelte) werd later omgevormd tot bewakingstroepen, die in hoofdzaak uit
OD'ers bestonden. Ze werden ingezet voor ordehandhaving en bewaking.
In Limburg en Noord-Brabant gaf het stafkwartier van de Prins (19 sept. 1944) de opdracht tot het
vormen van stoottroepen, gerecruteerd uit de BS-SG. Begin november werd een tweede en derde

bataljon stoottroepen gevormd, dit op verzoek van de Amerikaanse Generaal Simson, commandant
van het negende Amerikaanse leger. In december 1944 waren de Brabantse stoottroepen tot een
aantal van 12 compagnieën gevormd en telden 1700 man. Deze hebben nog actief aan de strijd
tegen de Duitsers deel genomen. In Zuid-Limburg was dit aantal ongeveer 900 man.
In het bevrijde Zuiden nam het aantal bewakingstroepen hand over hand toe. Eind 1944 waren er al
50 compagnieën, ongeveer 13.000 man, in januari 1945 al 16.000 man. Deze troepen werden door
de geallieerden vaak als tweederangs beschouwd, hoewel ze soms aan het front dienst deden. De
betreffende personen kregen de gelegenheid over te gaan naar de Koniklijke Landmacht, de
Koniklijke Marine, of de Luchtstrijdkrachten als OVWer (oorlogsvrijwilliger). Ook de overgang naar
de stootroepen was mogelijk. Velen maakten hiervan gebruik.
Op 3 november 1944 kon reeds een motortransportcompagnie worden opgericht, gevolgd door
verschillende Light Infantry Bataljons naar Brits model. De personen die hier niet aan wilden of
konden, werden ontslagen en vloeiden af naar het burgerleven.
Groot was de teleurstelling ten noorden van de grote rivieren bij het terugtrekken van de
luchtlandingstroepen rond Arnhem (op 25/26 september 1944). De geallieerden en de Nederlandse
regering hadden erop gerekend dat de slag werd gewonnen. Op 17 september 1944 was door de
Nederlandse regering al de Algemene Spoorwegstaking gelast. Hieraan gaven veel
spoorwegmannen gehoor, waarna ze moesten onderduiken.
Om tot een betere samenwerking te komen, gaan de verzetsgroepen OD, KP en Raad van Verzet op
9 september 1944 over tot vorming van een Delta als overkoepelend college. Dit ging gepaard met
grote moeilijkheden. Vooral tussen OD en KP ontstonden er problemen.
Reserve-kolonel, later generaal-majoor H. Koot nam hierbij het Commando van de Binnenlanse
Strijdkrachten op zich. Boven de grote rivieren werd het nog bezette gebied in 4 gewesten
ingedeeld. Voor het gewest Overijssel werd kolonel G.D.E.J. Hotz te Zwolle commandant.
Ondanks de tegenslag bij Arnhem werd de druk op de Duitsers langzaam weer opgevoerd en in
Limburg en Noord-Brabant drongen de geallieerden op. Op 13 januari 1945, begin van de aanval op
het sterke bruggehoofd bij de Roer. 17 januari 1945 is het tweede Britse leger in opmars richting
Geilenkirchen. 7 maart 1945 de Amerikanen steken bij Remagen de Rijn over. 22 Maart 1945
Generaal Patton trekt ten zuiden van Mainz over de Rijn.
Op 30 Maart 1945 neemt de bevrijding van Oost-Nederland een aanvang. De bevrijding van de
diverse gewesten in het district Twente vond op de volgende data plaats:
01-04-1945 Enschede-Haaksbergen
02-04-1945 Denekamp-Oldenzaal
03-04-1945 Borne-Hengelo-Losser
04-04-1945 Stad Delden-Ootmarsum-Tubbergen-Weerselo
05-04-1945 Almelo-Vriezenveen
06-04-1945 de Ham
08-04-1945 Ambt Delden-Goor
09-04-1945 Rijssen-Wierden
10-04-1945 Hellendoorn
11-04-1945 Diepenheim-district Salland.

7.2 Het ontstaan van de BS/SG in Losser
Deze organisatie ressorteerde onder het Kringcommando Enschede. Zij had evenals de andere
verzetsgroepen tot taak de Duitsers te storen. Het werk omvatte onder meer spoorwegsabotage,
het ontvangen en vervoeren van gedropte wapens en munitie, de verwijdering van springstoffen
onder bruggen, aanslagen op Duitse militaire voertuigen, overvallen op distributiekantoren,
politiebureaus en bevolkingsregisters, spionage, fusilleren van personen die gevaarlijk waren voor
de verzetsbeweging, bankovervallen, bevrijding van verzetsmensen, acties tegen gevangenkampen,
het vervalsen van bonkaarten en persoonsbewijzen, hulp aan geallieerde militairen en

ondergedoken vliegers, en steun aan de oprukkende geallieerde troepen kort voor de bevrijding.
In Losser heeft dit daadwerkelijk verzet pas na de landing bij Arnhem gestalte gekregen in
georganiseerd verband.
Gangmaker was Joop Lussing die kort voor de bevrijding werd opgevolgd door M.J. Bolhaar,
geassisteerd door H. de Vries.
De opzet was drie groepen van 10 man te vormen. Om oprollen van het gehele verzet te voorkomen
waren de namen van de diverse personen onder elkaar niet bekend. Dit leidde ertoe dat toen de
gehele groep op vrijdag voor Pasen (1945) moest samenkomen in de ondergrondse schuilplaats bij
Judithhoeve (tegenover het huidige Losserhof) en de diverse verzetsstrijders elkaar voor het eerst
zagen, de opmerking te beluisteren viel "Gut, ben jij ook van deze partij?". De geheimhouding had
dus wel gewerkt.
De groep Losser had tot taak op te treden in het gebied dat begrensd werd door:
In het Noorden door de spoorlijn Oldenzaal-Bentheim
In het Westen door de Rijksstraat Oldenzaal-Enschede
In het Zuiden door de Noord-Eschmarkerrondweg en de gemeentegrens van
EnschedeLosser.
Overdinkel wordt in het stuk niet genoemd. Mogelijk viel dit onder het grenscommando Enschede.
Als bewapening werd opgegeven negen stenguns met munitie en tien handgranaten. Het was
oorspronkelijk de bedoeling 3 groepen van elk 10 personen te vormen. Uit de beschikbare gegevens
blijkt dat er twee groepen gevormd zijn.
Groep I
naam

geb. datum

wonende

J. v/d Horst Cdt.

13-04-1913

M.545

Frits Super plv. Cdt.

07-03-1909

D.315

H. Padberg

21-01-1909

G. Reehuis

09-05-1914

J.H. Wolters

05-10-1914

H.H. Weijering

10-12-1915

M.555

H.B. Reehuis

17-10-1919

M.161

G. Nijkerken

16-01-1910

D.293.A

H. v/d Horst

15-02-1905

W. Schorfhaar

20-08-1909

M.450.

A. Bulter

20-05-1905

M.468.c

B. Tiehuis

13-05-1906

(oud Indië-militair)

E. Lussing

21-06-1924

D. 274

A. Mos. Jnr.

13-09-1920

A. Dillerop

14-10-1918

geb. te Emmen getr. met mej.
Barneveld, werkte bij de FaThole in Enschede

Joh. Dekker

20-07-1918

Lamb. Joh. Broekhuis

09-11-1906

Groep II
naam

geb. datum

wonende

B. Brilman Plv. Cdt.

20-09-1918

M.37

A. Zwolle

10-10-1916

J. Verbekke (onderwijzer Chr.
school)

24-02-1917

A. Vogel

22-09-1920

M.501

J. Vogel

05-03-1921

M.501

J. Snippert

08-07-1920

M.525

M. v/d Horst

18-08-1919

Joh. Sweering

09-11-1920

G. Evertze

03-12-1919

G.H. Knobbe

09-02-1920

J.H. ter Hofte

08-06-1895

A. Mos Snr.

22-06-1893

Joh. Nijhof Cdt. (onderwijzer
Aloysiusschool)

J.
Hesselink
Indiëmilitair)

(oude

geb. in Amsterdam geh. met
Gerrie Lammerink D.81(bij
kleermaker Vos)

04-01-1911

A. Haarman

03-11-1913

B. Elfering

05-12-1913

Commandant over beide groepen was J.F. Lussing later M.J. Bolhaar geb. 13-08-1913, D.103
Plv. Commandant H. de Vries.
Koeriersters:
Gerdina Johanna Maria Lesscher
Maria Johanna Reuver, D178
Johanna Hendrika M. Molendijk, D178
Chauffeurs:
J. Bouwma
F. Bouwma
H. Kluin
K. Numan
Wapenmeester:
Kloosterman

De inzet en ook de mogelijkheden verschilden per individu. Sommigen werkten nog net over de
grens en sliepen 's nachts ergens anders. Anderen waren al lang aan het onderduiken. En weer
anderen hadden nog wel legaal werk in het dorp of er omheen, maar ook verraad lag in Losser op de
loer. Het sleutelwoord in die dagen was 'improviseren' en alles wat werd afgesproken moest je in je
eigen 'computer' opslaan. Opschrijven was levensgevaarlijk.
Op 8 november 1944 gaf het District Commando, toen nog bemand door het tweemanschap Moes
en Joolen, aan het kringcommando te Enschede de opdracht afdelingscommandanten te benoemen
voor Losser en Glanerbrug. Aangewezen werden de heren Bothenius Lohman en Saathof. In de
week volgend op die van 8 november gaf Klaas Straatman aan Bothenius Lohman de opdracht te
zoeken naar een commandant in Losser en daarbij contact op te nemen met Joop Lussing in Losser.
Het is aannemelijk dat de naam Joop Lussing is doorgegeven door kapelaan Van de Brink die te
Enschede contacten had met het Kringcommando. Bothenius Lohman bezocht Joop en verzocht
hem de functie van Plaatselijk commandant BS/SG op zich te nemen en een verzetsgroep te
vormen. Joop aanvaardde de functie en bracht binnen enkele weken een verzetsgroep op de been.
Gedurende de voorafgaande jaren had hij reeds veel illegaal werk verricht. Bijvoorbeeld
onderduikers onderbrengen en verspreiden van illegale bladen (deze moesten dan gehaald worden
bij Bras aan de Emmastraat in Enschede). Bij het begin van de oorlog woonde Joop in Den Haag en
was hij werkzaam bij het bureau voedselvoorziening. Bij het verspreiden van illegale kranten (toen
nog primitief) werd hij verraden en belandde in de Oranjegevangenis te Scheveningen. Hij kwam vrij
en zijn reizen door het land (omdat hij werkzaam was bij de dienst voedselvoorziening) boden hem
de gelegenheid voor veel onderduikadressen te zorgen. Ze brachten hem ook in contact met de
illegaliteit. Dat bracht hem dan weer in de gevangenis in Arnhem vanwaar hij op transport naar
Essen (Duitsland) werd gesteld. Daar vluchtte hij na enige tijd. Vanaf dat moment dook hij onder,
ook gedurende zijn gehele verdere tijd in de BS/SG. In deze periode ging hij schuil onder de naam
Paul of Otto.
7.2.1 M.J. Bolhaar
Op 25 maart 1944 werd op M.J. Bolhaar 'grote' druk uitgeoefend om het commando van de
Losserse BS/SG over te nemen, omdat Joop Lussing de functie van adjudant van de District
Commandant moest overnemen. Na lange aarzeling stemde hij tenslotte toe. Zijn illegale werk, dat
in hoofdzaak bestond uit het vervalsen van persoonsbewijzen en het helpen van geallieerde piloten,
dateerde reeds van 1943. Voor het vervalsen van 'Ausweise' (zie voorbeeld) had hij zich verzekerd
van de steun van Hendrik de Vries (de latere plaatsvervangend commandant), die zeer bedreven
was in het vervalsen van stempels. De Vries had in Zwolle een clichébedrijf gehad, maar dat moest
door de oorlog gesloten worden.
Het illegale werk was levensgevaarlijk. Zo werd kort voor de bevrijding zijn woning aan de
Lutterstraat door de Duitsers gevorderd voor het plaatsen van een zendinstallatie. Terwijl de
Duitsers aanklopten had hij de tafel vol liggen met valse papieren. Het tafelkleed werd er prompt
overheen gelegd en.....niemand had iets in de gaten.
Het illegale werk van Bolhaar was ook de aandachtige verrader niet ontgaan. In een anoniem briefje
aan de plaatselijke landwachter werd op de illegale activiteiten van Bolhaar gewezen. Deze nam
daar kennis van en deed de zaak af met de opmerking: "Op anomieme meldingen reageer ik niet".
Was dat een bepaalde gemoedstoestand van de landwachter, die bekend stond als een zeer actieve
speurder? Of was hij tot de conclusie gekomen dat hij al genoeg op zijn kerfstok had? Hij ondernam
in ieder geval geen aktie.
Zoals vermeld nam Bolhaar op 25 maart de leiding van de BS/SG over, nadat grote druk op hem was
uitgeoefend.
Tot 13 april heeft hij leiding gegeven aan de SG en vanaf 3 april tot 13 april 1945 ook aan de
gemeente Losser. Een verzoek van het Militair Gezag alsmede van een door de gehele SG
ondertekende petitie om het bestuur als waarnemend burgemeester op zich te nemen, wees hij af.
Hij ambieerde deze baan niet.

Het Militair Gezag stelde daarop, na plaatselijk door een vertrouwenscommissie te zijn geadviseerd,
de heer A. Mos, hoofd van de z.g Steunverlening, de latere Sociale Dienst, als waarnemend
burgemeester aan. De heer Bolhaar heeft tot aan augustus 1945 de lopende SG-zaken behandeld en
daarna zijn vroegere werkzaamheden als ambtenaar ter secretarie hervat. Gedurende zijn SGperiode opereerde de heer Bolhaar onder de schuilnamen Berghuizen en Van Dijk.
7.2.2 Hoe kwamen de wapens in Losser?
Zo reeds vermeld verzorgden Bothenius Lohman (schuilnaam Smit) en Harry Saathof de regio's
Glanerbrug en Losser.
De eerste zending stenguns, geweren, munitie en handgranaten werd door Joop Lussing van
Glanerbrug naar Losser gebracht. Hoe? Wel, bij gebrek aan beter, op een oude bakfiets.
Men moet bedenken dat op alle illegale activiteiten van Bolhaar, Lussing en anderen de doodstraf
stond. Het was dus wandelen met één been boven het graf, steeds opnieuw!
Onvoorzichtigheid of domme pech bepaalden je lot. Het fietsen met een geleende bakfiets
(transportfiets van kolenboer Nijkerken) was sowieso al niet ieders werk. En de wetenschap dat het
faliekant mis kon gaan, deed een uiterste beroep op de fysieke en psychische krachten van de
verzetsmensen.
In Losser was meubelmaker Willem Morshuis bereid om een aantal kisten in elkaar te timmeren.
Met deze kisten ging Joop naar Glanerbrug, naar het opgegeven adres. Nog maar nauwelijks op de
terugweg - ter hoogte van Bultserve in Glanerbrug - had hij al bijna een aanrijding.....jawel, met een
Duitse militair, die in zijn verbouwereerdheid "Verzeihung" in plaats van het gebruikelijke "Halt"
riep. Het was in het begin van maart 1945, dat deze hachelijke onderneming plaatsvond.
Halverwege Lonneker andermaal pech. Een lekke band! Men moet bedenken dat de
Hogeboekelerweg, waarlangs deze tocht ging, toen nog een zandweg was, met daarnaast een
fietspad, gedeeltelijk verhard met kolensintels. Toch maar doortrappen, een alternatief was er
immers niet. Bij de invallende duisternis oordeelde hij dat het raadzaam was eerst de boel maar
eens te verkennen. De wapens werden daarom voorlopig opgeslagen in het varkenshok van een
klein
boerderijtje
aan
de
Hogeboekelerweg,
gelegen
westelijk
van
de
Deppensbroekweg/Kranengoorbeek, toen bewoond door Margje Posthumus. Dat kon omdat
Margje af en toe fungeerde als hulp in de huishouding bij Joops ouders. Vandaaruit werden ze later
naar Losser gebracht. In dit gehele levensgevaarlijke avontuur speelde koerierster Gerdi Lesscher
een belangrijke rol, evenals in vele andere hachelijke koeriersdiensten.
Bij het pompstation aan de Enschedesestraat werden de wapens, door Joop met assistentie van
Gerrie Lesscher en Adrie en Jan Vogel tijdelijk opgehangen in de verschillende watercontroleputten.
Zo, dat karweitje was weer zonder kleerscheuren geklaard en op...naar de volgende hobbel.
Daarna deden ze zich te goed aan een paar konijnen, die bij Lesscher thuis lekker werden klaar
gemaakt en opgepeuzeld.
7.2.3 Wapenoefeningen
(schets van schuilplaats Judithhoeve invoegen)
In de omgang met wapens en zeker met de Engelse stenguns waren slechts weinigen vertrouwd.
Daarom had vóór maart 1945 het Commando Losser al enig onderricht in de wapenkunde gehad
van Harry Saathof en Rudy Blatt (deze laatste was een oud Indië-militair, die vanuit Engeland boven
Drente was gedropt). Het onderricht in wapens en vechttechnieken kreeg gestalte in Losser en vond
plaats op de bovenverdieping van de winkel van de kruidenierswinkel van Holst tegenover het oude
gemeentehuis. Betsie Reuver (koerierster voor de SG) kon hier eventueel ongewenst bezoek in de
gaten houden, want zij was in deze winkel bediende. De stenguns hadden behalve de onbekendheid
het gebrek dat ze spoedig gloeiend heet werden en de afkoeling veel tijd vergde.

Voor de toegang tot deze bovenverdieping werd meestal van een deur gebruik gemaakt aan de
zuidzijde van het pand, die dan via het erf van hotel/restaurant Lemmink bereikbaar was om
zodoende geen aandacht te trekken. Bij de instructie speelde ook de oud Indië-militair B. Tiehuis
een belangrijke rol. Hij was zeer bedreven in allerlei vechttechnieken, die hij daar de jongbakken
SG'ers bijbracht. Of men deze in Losser nog zou moeten toepassen, waar en wanneer wist niemand.
Maar het was raadzaam zich op het ergste voor te bereiden.
Van waaruit moest men opereren? Zeker niet vanuit de winkel van Holst. Dat was duidelijk. Intussen
was men ook elders al geruime tijd bezig zich te onttrekken aan de Duitse 'verordnungen'. Bij de
boerderij de Judith Hoeve, lag een theehuis tegenover de huidige Losserhof aan de
Oldenzaalsestraat. De eigenaar, fabrikant Engelbert Blijdenstein had daar in het grootste geheim in
1943, tussen het geboomte en struikgewas reeds een schuilkelder van formaat aangelegd (zie
schets). Ongeveer 20 meter lang en ruim drie meter breed en zo diep dat je er rechtop in kon staan
met twee in- en uitgangen. De wanden en ook de bodem waren met houten planken afgedekt. De
bovenkant was bijkans gelijk met de omgeving en afgedekt met gras- en heidezoden. Moeilijk te
vinden. Kortom als schuilkelder en onderduikadres voor die tijd redelijk comfortabel. Een jeugdig
paar heeft deze plaats acht maanden lang als onderduikadres gebruikt.
Er liep een diepe sloot langs. Hij was droog. Alleen de ratten kwamen af en toe op bezoek, zo
vermeldt de historie. Deze schuilplaats waarin Engelbert Blijdenstein als pilotenhelper meerdere
geallieerde piloten tijdelijk onderdak heeft verschaft - en ook andere onderduikers - werd
beschikbaar gesteld aan de Losserse BS/SG.
Het onderkomen lag gunstig ten opzichte van de wapenopslag bij het pompstation. Via
binnenwegen - door het Haagsebos - was de plek gemakkelijk ongezien te bereiken, zonder van de
openbare weg gebruik te moeten maken.
Verder had men de verlaten boerderij, de zogenoemde 'Smödderij' aan de Honigloweg op het oog
om als steunpunt te gebruiken, omdat men dan gemakkelijk de Lutterstraat-Oldenzaalsestraat en de
Enschedesestraat kon bestrijken. Kortom, plannen om de opgedragen taken uit te voeren waren er.
Hoewel men die soms van uur tot uur moest bijstellen. Men wist niet hoe de terugtrekking van de
Duitsers zou plaatsvinden en waar en wanneer gevochten zou worden. Men wist eigenlijk meer niet
dan wel. En....men moest zich met negen stenguns en wat handgranaten niet te veel verbeelden.
Van deze laatste plaats de 'Smödderij' is voor zover bekend geen gebruik gemaakt. Toen de Duitsers
vrijdag en zaterdag terugtrokken langs allerlei wegen werd vanuit de schuilplaats 'de Judith Hoeve'
door enkele SG'ers de opmerking gemaakt "zöw ze nog ne blauwe boan nao gemn". Gelukkig bleef
het verstand het gevoel de baas. De Duitsers trokken immers terug.
7.2.4 Oppassen, de vijand luistert mee!
Dit gezegde gold voor elke SG'er. Je wist het maar nooit. Slapen in het eigen nest was in de laatste
maand voor de bevrijding nauwelijks mogelijk. Bij je buurman, in een oude schuur, loods of in een
hooiberg werd de nachtrust beleefd.
Een week voor de bevrijding moest een SG'er tijdens een van de vele duikvluchten van de "jabo's"
(jachtbommenwerpers) een schuilplaats zoeken. Hij was dicht bij de Openbare School (later
huishoudschool). Het kolenhok achter de school bood daarvoor een redelijke bescherming. Gehurkt
zat hij daar te wachten tot de aanval voorbij zou zijn. Plotseling kreeg hij gezelschap van een
bekende Losserse NSB'er die ook een veilig heenkomen zocht. Het gesprek ging over de dagelijkse
beslommeringen, maar ook - hoe kon het anders - over de ontwikkelingen in de lucht.... en op de
grond. De SG'er maakte de opmerking, dat onderduiken nu nog ging - hoe gebrekkig ook - maar dat
voor de NSB'er over enige tijd het echte onderduiken wel eens aan de orde zou zijn. Deze
antwoordde dat hij de eerste week wel even uit het gezicht zou blijven. En als de storm wat geluwd
was, hij zich wel zou melden. Uit het verdere gesprek bleek dat hij alle SG'ers in Losser bij naam en
toenaam kon noemen. Maar verklikken stond bij hem niet in het vaandel. 'Geen verklikker dus'.
7.2.5 De samenstelling van de SG-strijders

De SG-strijders kwamen uit alle lagen van de bevolking, ze waren van alle beroepen en gezindten:
gemeenteambtenaar - opzichter - crisisorganisator - werkman - winkelbediende - onderwijzer bosbouwer - mensen uit de textiel - spoorwegarbeiders - Rooms-Katholiek - Nederlands Hervormd
enz..
Bij nadere analyse waren het hechte onderlinge contacten, hetzij in de familie of burenrelaties, of
vanuit jeugdorganisaties. Men moest elkaar kunnen vertrouwen, door dik en dun. Verschillende van
hen hielden zich voor de Duitsers verborgen en kwamen alleen voor het illegale werk buiten de
deur.
7.3 Pilotenhulp
De pilotenhulp was verspreid over geheel Nederland. Gezien het aantal toegekende
onderscheidingen hebben ruim 7000 Nederlanders op een of andere wijze te maken gehad met
deze pilotenhulp. Deze hulp varieerde van een 'avondje praten' tot het over de streng bewaakte
grenzen brengen, met daar tussenin onderdak verlenen voor een uur tot 6 maanden, het
verschaffen van eten, het vervoeren en het overwinnen van duizend-en-één moeilijkheden welke bij
de verzorging van een verstekeling die een vreemde taal spreekt konden rijzen. De Duitsers zetten
als tegenmaatregel provocateurs in, die zich als piloten voordeden en zich als verraders ontpopten.
Van Nederlandse kant werden vervolgens vragenlijsten opgesteld, om erachter te komen of de
piloot wel de figuur was waarvoor hij zich uitgaf.
Die vragenlijsten waren ook weer niet voor alle piloten geschikt. Want er verschenen Engelse en
Amerikaanse, maar ook Franse en Tjechische piloten. De ontvangen gegevens moesten weer
worden geverifieerd met zendverbindingen. Middelen van vervoer moesten worden geregeld en
trucs bedacht om de Duitsers om de tuin te leiden. Voordat de piloot via, via, via, de Spaanse of
Zwitserse grens had bereikt, was er al weer veel water door de Dinkel gestroomd. Eenmaal in Spanje
of Zwitserland aangekomen was het verhaal nog niet ten einde. Soms moest hij nog een bootreis
maken naar Zuid-Amerika om van daaruit Engeland te bereiken. Was hij eenmaal in Engeland
aangekomen, dan moest hij nog gescreend worden om te kijken of hij ook een spion was. 'Je kon
immers niet weten'. Meer dan een jaar kon het soms duren voor hij weer klaar was
voor de volgende vlucht.
In juni 1941 was door de Duitsers een 'Verordnung' uitgevaardigd, waarin stond dat
sympathiebetuigingen jegens afgeschoten vliegers, zoals men dat toen zei 'als brute provocatie van
de Wehrmacht zou worden beschouwd.
Dat was het Duitse antwoord op het laaiend enthousiasme waarmede de Rotterdammers kort
tevoren een Engels bombardement op dokken en haven hadden gehonoreerd. Op het helpen van
geallieerde piloten stond de doodstraf. Dit moet men bedenken bij al die gevallen, ook in Losser, als
een piloot verder werd geholpen.
In het begin waren dat er niet zoveel. Maar de toenemende bombardementen op Duitsland in 1943
hadden tot gevolg dat de pilotenhulp zich snel uitbreidde. Als de piloot onderweg - bij zijn pogen om
uit de handen van de Duitsers te blijven- 'gesnapt' werd door de SD, werd hij steevast onder druk
gezet, om erachter te komen wie de helper was geweest.
Een ander gevaar was 'de provocateur' die zich voor piloot uitgaf, om vervolgens de Duitsers in de
gelegenheid te stellen, de ontsnappingslijn op te rollen.
Zover bekend is er in Losser aan een geallieerde vlieger nooit hulp geweigerd. Onderlinge
onenigheid tussen de pilotenhelpers, konden ook het leven van de geallieerde vlieger in gevaar
brengen. Zoals Henry Bastiaans - geboren en woonachtig in Frankrijk en vrijwillige piloot bij de R.A.F.
- moest ervaren. Hij moest afspringen ergens boven Rheine en bereikte vervolgens de Duitse grens
en Lossers grondgebied. Bij de eerste de beste landbouwer vroeg hij om onderdak, en verkreeg dat.
Verschillende mensen hadden deze piloot - daar het nog niet donker was - bij de landbouwer binnen
zien gaan.
Deze oordeelde dan ook dat het niet raadzaam was, de piloot lang onderdak te verlenen, en schoof
hem de andere dag door naar een nabij gelegen adres. Toen hij bij deze landbouwer zo'n dag of vijf
had vertoefd, kon hij hier ook niet langer blijven, aangezien de laatste van mening was, dat hij recht

had op de mooie hoge schoenen van de piloot. Deze had zijn militaire plunje op de eerste boerderij
achter gelaten en was in boerenkledij naar de tweede schuilplaats gegaan. Hierover ontstond een
klein meningsverschil, tussen de beide landbouwers, hetgeen noodlottig voor de vlieger zou kunnen
worden, aangezien de buren hier ook lucht van hadden gekregen. Hij is toen met hulp van
mejuffrouw M. Luijerink, naar M.J. Bolhaar (de latere leider van de BS-SG) gebracht. Deze heeft de
vlieger in samenwerking met mejuffrouw Gerdy Lesscher en Joop Lussing en met behulp van een
boerenwagen naar De Lutte gebracht, na hem eerst nog enkele weken bij J. Snippert te hebben
gehuisvest. Hier heeft Pater Peters (Peter Marshop) zich over hem ontfermd en hem naar een
onderkomen in Noord-Lutte gebracht, om van daaruit te trachten Engeland weer te bereiken.
7.3.1 De moedige hulp van H.J. Rosink en zijn zusters
De kogel van de Duitsers was de beloning voor pilotenhelpers. En ook op H.J. Rosink (roepnaam
Johan) en zijn zusters zou de doodstraf voltrokken zijn, als men had geweten dat zij twee geallieerde
piloten onderdak hadden verleend.
In het voorjaar 1943 wordt Johan Rosink er op attent gemaakt dat een tweetal 'vreemden'
bivakkeerden in een houten "kleedkamer" aan de boorden van de Dinkel. Deze "kleedkamer" werd
in de zomermaanden gebruikt voor kampeerdoeleinden en stond in een weiland achter hun
boerderij. Het tweetal bleken Engelse piloten te zijn die maar wat blij waren dat ze in een hun
goedgezinde omgeving waren terecht gekomen. Ze werden in huize Rosink van andere kleren
voorzien, dat wil zeggen een Twents aanzien gegeven en hun koude onderkomen werd met wat
dekens draaglijker gemaakt.
Dagelijks werden ze door Johan en zijn zusters van het nodige voorzien. Maar de nachten waren
koud en het einde van de oorlog was nog niet in zicht. Daarom werd na enige tijd gezocht naar een
oplossing die voor allen de beste was.
Pastoor Ruding werd in de arm genomen en die gaf het advies om eens met jachtopziener Sukkel
van het landgoed Poortbulten te gaan praten. Dat bleek een goed advies, want heer Sukkel en zijn
zoon, die bij Gelderman werkte, wisten wel mogelijkheden.
Het probleem was hoe krijg je hem op Poortbulten?
Bij 'Ketenzwart' nu restaurant De Dinkel (familie Olde Riekerink) stonden Duitse wachtposten. Op de
spoorbaan was een controlepost.
En..........de Dinkel was hoog.
Uiteindelijk werd toch maar voor het oerhollandse vervoermiddel - de fiets - gekozen en dan toch
maar over de Dinkelbrug. Wachten tot het moment dat de kust een beetje veilig leek 'op hoop van
zegen dus'. Toen de wachtpost even van zijn stek was, werd de tocht begonnen. De ene piloot bij
Johan achterop en de ander op eigen kracht. Nu levert het laten fietsen van een Engelse piloot naar later bleek - voor hem meer problemen op als het besturen van een Spitfire. Maar het moest
"en als je jong bent schat je de risico's anders in dan op oudere leeftijd" aldus Johan Rosink (nu een
eind in de 70).
De tocht werd aanvaard, de Duitsers zagen in de passerende boerenjongens geen 'Verbrecher' en
lieten de 'Holländer' met rust. Tot overmaat van ramp kreeg de zwoegende en hijgende Engelsman
bij 'Ketenzwart' ook nog een lekke band.
"Doortrappen, doortrappen", zei Johan (dat zal wel het Twentse woord 'Verdan', 'verdan', met
driftige toonzetting geweest zijn). Hijgend en met het klamme zweet in de handen bereikten ze de
kruising Denekamperdijk-Postweg, waar de heren Sukkel de vliegers overnamen. Hoe het verdere
transport is gegaan, is hem onbekend. Wel zijn ze goed terecht gekomen, want na de oorlog is één
van hen nog teruggeweest bij hun schuiladres. Om de gastvrije Hollanders, die met gevaar voor
eigen leven de piloten uit de handen van de Duitsers hielden, te bedanken? "Nee", zegt Johan, "dat
heb ik niet gehoord. Mer dat hoof ok nich". Zoals al gezegd stond op het helpen van Engelse piloten
de doodstraf. Johan Rosink en zijn familie heeft dit boven het hoofd gehangen". ,,Maar ja, wat
moest je dan. Je kon ze toch ook niet aan de Duitsers uitleveren. En bij al dit soort dingen moet je
wel een "pietsje" geluk hebben. Want toen ze eens op hun akker een bus met fosfor vonden, werd
deze met een 50 meter lang lont en dekking zoekend in een sloot tot ontploffing gebracht. "Ik heb

nog nooit zo'n brandhaard gezien! De koperen knop die aan de bus (die op een melkbus leek) zat,
kwam op een gegeven moment tot ontploffing. Als er op dat moment iemand in de buurt was
geweest, had het er beroerd uitgezien."
In 1984 hebben Johan en zijn zuster het Nederlandse verzetsinsigne met het bijbehorend certificaat
en kruis gekregen voor hun moedige gedrag. Van de Engelse regering ontvingen zij het
Eisenhowercertificaat.
Noot: De beide piloten die Rosink onderdak heeft verleend waren vermoedelijk Reginald A. Schutt,
Park Grover, Bromley, W. Roterham, Yorkshire en Thomas B. Vydd, 15 Schotland, Edinghburg 3,
Schotland.
Zij zijn eerst bij Sukkel ondergebracht, daarna door de gebroeders Olthof bij Sukkel afgehaald en
voor huisvesting overgebracht naar G.J.W. Olthof, N.L.37 Losser. Vanaf dit adres werden deze
piloten uiteindelijk naar architect Borghuis in Oldenzaal gebracht.
7.3.2 De Eisenhower-certificaten
De Eisenhower-certificaten waren verdeeld in meerdere klassen.
Grade 1 Medal of freedom with golden palm
Grade 2 Medal of freedom with silver palm
Grade 3 Medal of freedom with bronze palm
Grade 4 Medal of freedom without palm
Grade 5/6 Eisenhouwer certificate met insigne + kruis, voor al die Nederlandse burgers die de
geallieerden gedurende de Duitse bezetting hulp hadden verleend.
Voor goud kwamen 16 Nederlanders in aanmerking, waaronder geen Twentenaren.
Voor zilver kwamen in aanmerking 234 Nederlanders, onder wie 6 Twentenaren, waarvan 1
Lossernaar.

Naam

Datum uitreiking

Jules Haeck
115 Berfeloweg
Hengelo

Presented medal Hague
4 sept '46 presented/ sent
G.O. 11 Dec.'46

Jan A. de Nooy
2 Vanekerweg
Enschede

Awd. Utrecht 12 maart '47

Dirk Eskes
B. 165 Hardenberg
Jan Weikamklaan

Awd. Utrecht 12 maart '47

Joan Gelderman
Losser

Awd. Utrecht 12 maart '47

Gerritje Piksen J.
94 Smidsweg
Nijverdal

Awd. Utrecht 12 maart '47

Johannes ter Horst
140 Lipperkerkstraat
Enschede

Awd. Utrecht 12 maart '47

Voor brons kwamen in aanmerking 63 Nederlanders onder wie 3 Twentenaren (geen Lossernaar).
Het Eisenhower certicicate Award 5 werd toegekend aan 4876 Nederlanders onder wie 321 in
Twente, onder wie 13 Lossernaren.
Naam

Plaats

Engelbert Blijdenstein
(de Snippert)

Losser

M.J. Bolhaar
D 103

Losser

H. Droste
no. 5

Losser (Overdinkel)

C.Gelderman - van Wuften Palthe
Poorbulten

Losser

Olthof G.J.W.
N.L. 37

Losser (de Lutte)

Lussing Jozef F.
Kerkstraat 274

Losser

Snipper J.L.
M. 22

Losser

Sontberg Ludgerus
't Kruiselt

Losser (de Lutte)

Lakerink B.J.
M. 544

Losser

Rosink Helena
215 Z.L.

Losser (de Lutte)

Rosink Herman (Johan)
Z.L. 215

Losser (de Lutte)

Sukkel C.
Z.L. 123

Losser (de Lutte)

Welman B

Losser (Overdinkel)

Het Eisenhower certificate Awd. 6 werd toegekend aan 2118 Nederlanders onder wie 93 in Twente
en onder wie 8 Lossernaren.
Naam

Plaats

Blenken-Blijdenstein Hendrik
Bekspring 86

Losser (N.B.)

G.J.M. Lesscher

Losser

Langestraat 265
F.H.W. Leus
Z.L. 79

Losser

Luijerink Maria J.E.
No. 4

Losser

Olthof G.H.
N.L. 37

Losser (de Lutte)

Olthof Herman
N.L. 37

Losser (de Lutte)

Gerard B.
Z.L. 56

Losser (de Lutte)

C.M. Gelderman
Poortbulten

Losser (de Lutte)

Het blijkt dat Nijverdal de kroon spande met het geven van pilotenhulp, zoals valt af te leiden uit de
toegekende certificaten (44). Enschede volgt met 41, Hengelo met 31 en Almelo met 20. Geallieerde
piloten kwamen dus in Twente niet voor een dichte deur. Hoe het na de verleende hulp met de
piloten is gegaan? Hierover ontbreken concrete gegevens. De Amerikanen hebben enige archieven
bijgehouden. Maar dan moet de naam van de piloot bekend zijn en hij moet Amerikaan zijn. Nog
eens, het lijkt achteraf zo simpel. De realiteit was dat wanneer het mis ging, je lot bezegeld was.
Verscheidene Awards no. 1 en no. 2 moesten posthuum worden uitgereikt aan Nederlanders, die
hun hulp met de dood hadden moeten bekopen.

VIII DRAMA'S EN HELDENDADEN
8.1 Jo ter Laak en zijn einde in Mauthausen
'Eindelijk gerustgesteld', zo meldt de Tubantia van 9 juni 1941. Sinds 14 december had de familie J.
ter Laak uit Overdinkel niets meer gehoord van hun zoon, wonende in 's-Hertogenbosch, die bij het
uitbreken van de oorlog diende bij de militaire politie.
Hoewel men de hoop nog niet had opgegeven, verkeerden de ouders en de echtgenote van de
vermiste in een zeer onzekere en gespannen toestand. 'Thans', zo gaat het kranteartikel verder,
'heeft de familie via het Rode Kruis officieel bericht ontvangen dat hun zoon in goede welstand
verkeert. Dit geruststellende bericht was echter niet het einde.
Jo ter Laak, die samen met zijn broer Antoon in zijn jeugdjaren de Martinusschool (toen nog
openbare school) aan de Enschedesestraat had bezocht, was zoon van opperwachtmeester J.A. ter
Laak, de latere groepscommandant in Overdinkel. Hij was vlak voor de oorlog als marechaussee
ingedeeld bij de militaire politie en verbonden aan een vuurpeloton. Bij het uitbreken van de oorlog
werd hem opgedragen zich met enkele anderen naar Frankrijk te begeven, om zich vervolgens in
Engeland te melden. Voor Jo ter Laak was dit een zware opgave. Hij was kort tevoren in het huwelijk
getreden met Joke van Mierlo uit Helmond. Maar Jo stelde het landsbelang voorop. Na zijn
oversteek naar Engeland werd hij ingedeeld bij de MI-6/contact Holland. Door dezelfde afdeling
werd hij op 1 oktober 1941 als geheim agent geparachuteerd boven bezet Nederland. Tegelijkertijd
dropte men een zender, waarmee Ter Laak een radioverbinding met Londen zou kunnen opzetten.
De zender kwam echter beschadigd beneden.
Jo ter Laak had in eerste instantie een onderkomen bij de arts G.J. Krediet in Wassenaar. Later
zorgde deze ervoor dat hij werd ondergebracht bij de dames Gorter in de Snelliusstraat 4 te Den
Haag. Omdat er van Ter Laak in Engeland niets werd vernomen, zond men op 9 december 1941, de
voormalige NSB'er W.J. van der Reijden na.
Marconist Willem Jacobus van der Reijden had anderhalf jaar op een konvooidienst gevaren. Hij was
aangezocht door twee Britse officieren: Rabagliatti en kapitein Seijmom, dezelfde officieren die Jo
ter Laak in oktober hadden laten afspringen.
Via de OD kwamen Ter Laak en Van der Reijden met elkaar in contact. Van der Reijden - dikke
Willem genaamd - zag kans de zender van Ter Laak weer te repareren en op de avond van de 13e
februari 1942 zou de zender door Ter Laak weer in gebruik worden genomen.
Maar de Duitsers hadden ook niet stil gezeten. In een vroeg stadium waren eerder boven Nederland
geparachuteerde geheim agenten opgepakt, waardoor de Duitsers toegang hadden gekregen tot de
geheime radioverbindingen met Londen. In Engeland had men niets in de gaten. Meer agenten
werden gedropt (en vervolgens opgepakt), meer radiolijnen ontstonden, waarover weer nieuwe
agenten werden gedropt. Een vicieuze cirkel, die de Duitsers tenslotte 18 zendlijnen naar Engeland
zou opleveren en 57 agenten. Een operatie die later bekend zou worden onder de naam EnglandSpiel.
Op 13 februari 1942, de dag dat de zender in gebruik zou worden genomen door Ter Laak, deed de
SD 's ochtends een inval in het huis van de dames Gorter in de Snelliusstraat.
Ter Laak die thuis was, werd volkomen verrast opgepakt. Hij had geen persoonsbewijs en werd
meteen meegenomen. Ook de dames Gorter werden gearresteerd. Zij zijn later in het
concentratiekamp Ravensbrück omgekomen. Ter Laak werd overgebracht naar het Binnenhof waar
hij zwaar mishandeld werd. Tenslotte bekende hij geheim agent te zijn.
De Duitsers zagen kans nog meer uit hem te persen, zoals de verblijfplaats van Van der Reijden. De
ene na de andere arrestatie volgde. Naderhand werd Ter Laak overgebracht naar het seminarie in
Haaren en eind april 1944 naar Assen. Tenslotte werd hij naar het concentratiekamp Mauthausen
gezonden om daar op 7 september vermoord te worden, samen met 56 anderen die met
hetzelfde doel boven bezet Nederland waren neergelaten.
Het dodenregister van Mauthausen vermeldt als doodsoorzaak 'op de vlucht doodgeschoten'.

De hele oorlog door leefde bij de ouders van Jo ter Laak de hoop dat het met Jo allemaal nog goed
zou komen. Vaak zei Ter Laak sr. tegen zijn kennissen en familie: "Wacht maar, binnenkort zijn wij
bevrijd en is onze Jo er weer en dan gaat alles beter."
Het pakte anders uit.
Over het einde van Jo en zijn kameraden tijdens hun verblijf in Mauthausen, schrijft Jelte Rep het
volgende in zijn boek 'England-Spiel'.
(...) Na de 'Anschluss' van Oostenrijk in maart 1938 ging de rijkste vindplaats van graniet, die vroeger
het grootste gedeelte leverde van het plaveisel in Oostenrijks hoofdstad over in de handen van de
SS.
In de zomer van 1938 werd op last van Himmler, begonnen met de bouw van het concentratiekamp
Mauthausen. Als materiaal dienden de granietblokken uit de groeve. Het kamp met zijn dreigende
massieve torens, muren en gebouwen vormden een vloek met de lieflijke natuur er omheen. Wat
zich in het kamp zou afspelen, zou een schandvlek worden voor de gehele mensheid. De naam
Mauthausen zou synoniem worden voor dood door slavenarbeid. Meer dan 110.000 gevangenen
zouden hier gedood worden met een gemiddelde van ruim 1375 per maand.
Mauthausen was - volgens een dagorder van Heijdrich - gedateerd 1 januari 1941 een
concentratiekamp van de zwaarste categorie, bestemd voor 'nauwelijks nog op te voeden
gevangenen'. Het toezicht werd uitgeoefend door SS Standartführer Franz Ziereis, een knappe man,
die zich graag tooide in elegante en kraakheldere uniformen. In 1942 had hij zijn jarige zoon een
revolver geschonken, compleet met munitie en schietschijven, 'veertig gevangenen' om te oefenen.
Tot tevredenheid van pa slaagde de jarige erin ze allen dood te schieten. Ziereis grootste talent was
zijn onuitputtelijke moorddadige activiteiten. Hij blonk uit in het bedenken van steeds weer nieuwe
martelingen (...)
(...) Als laatsten vertrokken de achtentwintig geallieerde parachutisten uit het ommuurde
hoofdkamp. Ze wisten dat er geen enkele hoop meer voor hen was, maar desondanks probeerden
ze zich zo fier mogelijk te houden onder de stokslagen en schimpscheuten van de SS
Unterscharfführer Hans Gogl, Kapo Jozef Pelzer en de andere bewakers. Opnieuw hadden de
parachutisten geen draagbeugels om de stenen te dragen. Iedere SS'er die elders gemist kon
worden, had zich naar de groeve begeven om niets te hoeven missen van het komende spektakel.
Ook veel vrouwen van het SS-garnizoen waren aanwezig, aangelokt door de verhalen van hun
mannen over wat er de vorige dag was gebeurd.
Dezelfde procedure werd herhaald. De Nederlanders en Engelsen daalden weer de lange, steile trap
af. Op een paar honderd meter van hen lag het wijde golvende Oostenrijkse landschap met zijn
herfstbossen, groene weiden en hier en daar een boerderij. Het was een andere wereld.
Beneden in de groeve kregen de parachutisten de zwaarste granietblokken om de trap des doods op
te sjouwen. De gevangen waren rustiger en zelfverzekerder dan de dag tevoren. Hoop hadden ze
niet meer, maar ze wilden zo waardig mogelijk afscheid nemen van dit leven. Toen ze bij het
onderste gedeelte van de trap waren gekomen, wierpen de meesten hun stenen neer. Gewillig
lieten ze zich in een min of meer gesloten groep omhoog drijven naar de twee SS-wachtposten.
Voor de moordenaarslopen van de machinegeweren rukten velen hun hemd los om hun borst te
ontbloten en riepen zij een laatste groet waarvan de betekenis ieder ontging.
Op de kampbewoners die er getuigen van waren, maakten hun woorden evenwel meer indruk dan
de venijnige salvo's van de SS'ers. De beulen sloegen met knuppels en geweerkolven waar ze de
parachutisten maar konden raken. Als iemand werd neergeslagen gingen de SS'ers en de Kapo's net
zo lang door onder het brullen van "Auf geht es", tot de ongelukkige weer overeind kwam. De
Joegoslavische gevangenen moesten de stenen weer op hun rug zetten. De Joegoslavische helpers
zaten onder het bloed en meenden dat dit ook voor hen het einde zou betekenen. Nooit...hadden ze
zoiets gruwelijk gezien, nooit zouden ze zoiets weer zien.
Met de moed der wanhoop vervolgden enkele parachutisten hun marteltocht. Een van hen, die
eindelijk de top van de trap had bereikt en wankelde onder het gewicht van zijn rotsblok, werd ter

plaatse doodgeschoten door een SS'er. Hij rolde achter zijn granietblok aan naar beneden. Tenslotte
waren er nog maar een paar die het sadistische geweld van de SS hadden overleefd. Ook zij werden
in het schootsveld van de twee wachtposten gedreven. Daar stierven ook zij, doorzeefd met
mitrailleurvuur. Voor het acht uur was, waren alle achtentwintig parachutisten gedood.(...)
Jo ter Laak (geboren 23-03-1913 te Tilburg) vond hier zijn einde op 07-09-1944
Op donderdag 30 juni 1951 werd door de Minister van Oorlog en Marine aan de nabestaanden van
wijlen onze plaatsgenoot de heer J.H.A.M. ter Laak de Orde van de Nederlandse Leeuw in het brons
posthuum uitgereikt. De plechtigheid geschiedde in Den Haag. In de begeleidende oorkonde werd
gewag gemaakt van de vele goede diensten destijds door hem aan de Nederlandse regering
bewezen.
8.2 De familie Gelderman contra de Duitse bezetter
Op de Tankenberg staat een kapelletje met daarin een plaquette met drie namen van
verzetsstrijders, waaronder de naam Joan Gelderman.
De fabrikantenfamilie Gelderman woonde in de oorlog deels op Lossers grondgebied. De
Geldermans gaven niet zonder meer toe aan de wetten en eisen van de bezetter en waren een
belangrijke steun voor de illegaliteit. Het produktieproces in de textielfabriek werd door hen
getraineerd en kwalitatief hoogwaardige produkten werden achtergehouden. Voor Nederland
bestemde contingenten werden overschreden. Verblijfsvergunningen werden afgegeven om
deportatie van arbeiders naar Duitsland te voorkomen. De zittende directie steunde het verzet
onder meer door promessen te kopen, waarmee na Dolle Dinsdag de spoorwegstakers werden
betaald.
Joan Gelderman sr., toen president-directeur van H.P. Gelderman & Zn., was in eerste instantie
nogal onder de indruk van Hitlers visie toen deze in het begin van zijn regeerperiode uiteen zette
hoe hij Duitsland en Europa uit het slop zou halen. Een visie waarvan hij kennis nam op een
internationale bijeenkomst van industriëlen. Hij kon toen nog niet bevroeden dat Hitlers volgelingen
hem enige jaren later onder het stadhuis van Oldenzaal in het gevang zouden zetten. Minder nog,
dat zijn zoon Joan onder de kogels van een Duits vuurpeleton zou vallen en dat zijn zoon Chris bijna
drie jaar in Duitse concentratiekampen zou moeten doorbrengen. Hij zou bovendien niet geloofd
hebben dat zijn zoon Tony, de laatste president-directeur van Gelderman, zo'n negen maanden de
angsten van een gijzeling zou moeten doorstaan en dat zijn bedrijf bijkans door de Duitsers
lamgelegd zou worden en hij en zijn familie door de bezetter van huis en haard verdreven zouden
worden.
8.2.1 De verzetsstrijder Joan Gelderman
Mr. Joan Gelderman, geboren 18 november 1918 (zoon van Joan Gelderman, toentertijd presidentdirecteur van H.P. Gelderman en Zn. te Oldenzaal) kwam in het najaar 1940 door toedoen van zijn
broer Chris in contact met de OD (Orde Dienst), een semi-militaire organisatie die oorspronkelijk het
doel had de orde te bewaren bij terugtrekking van de Duitse bezetters.
Joan Gelderman nam in het begin niet bijzonder actief aan het verzet deel omdat hij bezig was af te
studeren (zomer 1941) en zijn broer Chris hem er bewust zoveel mogelijk buiten wilde houden. Wel
was hij aanwezig bij de besprekingen, die zouden leiden tot het begin van het OD-werk in Twente. In
de zomer van 1941 ontstond contact met Engeland en vonden samenkomsten plaats met Schimmelpenninck (inspecteur bij de Haagse politie en landelijk OD-commandant).
Tijdens de meidagen 1940 was Joan Gelderman als cornet Rijdende Artillerie betrokken geweest bij
de verdediging van Dordrecht. Daarna verzorgde hij met zijn broer het maken van armbanden voor
de illegaliteit. Joan Gelderman heeft in de eerste twee oorlogsjaren nog enige pogingen gedaan om

Engeland te bereiken. Dit mislukte echter. Eenmaal kwam hij tot België. Van de andere keer zijn de
details niet bekend.
Na de arrestatie van Chris, waarbij ook Joan gezocht werd, verhuisde hij naar Enschede en zette
daar, onder de dekmantel van een advocatenpraktijk, het werk van Chris werk voort. Na de
arrestatie van diverse verzetsmensen, vormde Joan Gelderman een voorlopig districtscommando
samen met A. van Wulfften Palthe. Vervolgens werd hij aangezocht als verbindingsofficier voor
Overijssel en noordoost-Gelderland, een functie die veel inzet vergde. In Hattum, Zwolle en de
Noordoostpolder werden verzetsgroepen samengesteld. Na arrestaties moesten steeds weer
nieuwe mensen worden aangezocht. Er ontstonden sabotagegroepen, die zich ook bezighielden met
de opvang van geallieerde piloten, overvallen op transporten en de bevrijding van gevangenen.
In het najaar 1943 verzocht Joan Gelderman, na overleg met luitenant Chris Navis in het
hoofdkwartier ten huize van fabrikant Driesen te Aalten, aan kolonel Hotz (destijds Huizinga) de
functie van gewestelijk commandant te aanvaarden. Hotz accepteerde dit. Joan Gelderman
introduceerde hem bij de verschillende districtscommandanten en plaatselijke bevelhebbers. De
vergaderingen vonden geregeld plaats in Arnhem, Zwolle en in Enschede, ten huize van dokter van
Delden, wiens zoon een schoolvriend van hem was. Joan Gelderman hield zich niet alleen met de
organisatie van het illegale werk bezig. Zo rapporteerde hij onder meer over:
Economische en Voedseltoestand
Oogstopbrengsten
Opbrengsten van olieboringen in Drente
Politieke gezindheid van politie- en ambtenarenkorpsen
Militaire zaken
Ledenlijsten van NSB-Landstorm en SS-leden in Overijssel en noordoost-Gelderland, verkregen uit
annonces in Vova-Storm etc.
Gijzelaarslijsten
Hij wist de hand te leggen op bijzondere instructies die de NSB-burgemeesters bij de geallieerde
invasie hadden uit te voeren. Ook kreeg hij afschriften van nieuwe orders in de Arbeidsdienst en
wekelijkse verslagen van Breunesse en zijn staf.( Breunesse was een kapitein uit het Nederlandse
leger, die zich gedurende de oorlog inzette voor de Arbeidsdienst). Joan Gelderman beschikte over
een stempelfabriekje in de buurt van het Rembrandtplein te Amsterdam, dat elke stempel kon
namaken en leveren. Hij werkte voorts mee aan de samenstelling van een signalementenblad. Dit
was een blad waarin alle foute en gevaarlijke personen ( voor het verzet ) stonden genoteerd.
Joan Gelderman had ook vele contacten buiten de OD. In het begin van 1943 vestigde hij zich in
Amsterdam en had achtereenvolgens als correspondentieadressen: Weesperzijde 16, Prinsengracht
708 en 849 (onder de naam Groenendijk) en Keizersgracht 717.
Hij maakte veelvuldig gebruik van koeriers (onder anderen André Boerstra, zoon van een ex-KNILcommandant en veel eerstejaars studenten onder wie F. Böttlingh, Andre Stoffels en Marinus Picke).
Het waren jong ogende jongens, die volgens het 'Duitse oog' nog niet rijp waren voor de
'Arbeitseinsatz' en die dus nog vrijuit konden reizen.
Gelderman stond toen in contact met:
de K.P. groep Pooters (Langhaar)
de K.P. groep van Buiten (Blok)
de K.P. groep Vorrink
de K.P. groep Jan de Groot (Almelo en Tilburg en omgeving)
Ook gebruikte hij de zender van de KP in De Lutte. Politierapporten, politiebladen, inlichtingen en
waarschuwingen kreeg Joan Gelderman van de Amsterdamse politiewachtmeester Davids. Alles
verliep vlotjes totdat Geert de Koning (hoofdredacteur van het verzetsblad 'Je Mantiendrai') werd
gearresteerd bij zijn verspreidingsactiviteiten. Bij zijn arrestatie werd een lijst gevonden waarop ook
de naam Joan Gelderman voorkwam. Dit leidde tot huiszoekingen te Oldenzaal, waar Joan
Gelderman sinds enige tijd niet meer woonde. Zijn vader en broer Tony werden gearresteerd maar
na korte gevangenschap in Groningen weer vrijgelaten.

Voor en tijdens zijn OD-bezigheden in 1942 en 1943 had Joan Gelderman behalve zijn reeds
genoemde contacten en activiteiten, in Enschede een kleine groep verzetsmensen om zich heen, die
inlichtingen voor hem verzamelden en de opvang van piloten en vluchtelingen regelden. Tevens
werden wapens en springstoffen verzameld en opgeslagen. Tot deze groep behoorden ook Van
Delden en Frits Hardick. In een fabrieksdepot hadden zij ongeveer 50 wapens van verschillend
kaliber opgeslagen. Deze waren weggehaald van de zolder van het Enschedese politiebureau, van
Duitse auto's en gegapt door arbeiders van de fabriek die er zelf geen emplooy voor hadden. Uit het
depot werden wapens geleverd aan overvallers en saboteurs. Van de zenders die Joan Gelderman
gebruikte stond er een bij Van Bruggen en één in De Lutte.
Samen met Van Delden was Gelderman betrokken bij de aanslag op de politieman De Groot en op
de Enschedese politiepresident Kaay. Deze laatste aanslag mislukte tot tweemaal toe. De derde keer
was het raak. Joan Gelderman was ook betrokken bij de brandstichting in het Gewestelijk
Arbeidsbureau in Hengelo, waardoor omstreeks 300 registratiekaarten vernietigd werden en de
'Arbeitseinsatz' voor dit gewest anderhalf jaar werd opgeschort. De brandstichting in het
Gewestelijk Landbouw Registratie Bureau in Arnhem mislukte.
De activiteiten van Joan Gelderman worden in een rapport van 22 A4tjes, samengesteld door W.H.
van Holte tot Echten-van Boetzelaer, weergegeven. Zijn activiteiten waren zo uitgebreid en
veelzijdig dat het geen wonder was dat de Duitsers hem zochten.
De arrestatie van Gelderman is een verhaal apart. Karl Ludwig Huschka (schuilnaam 'Karel
Schreuder') en K.D. van Charente (schuilnaam 'Van de Woude') waren agenten van de Abwehrstelle
Willemshafen; zij zouden Gelderman uiteindelijk te pakken krijgen.
De agenten kwamen in contact met Van Delden, die in Groningen studeerde, door tussenkomst van
mevrouw De Hartog (haar dochter verrichte reeds koerierswerk voor Van Delden). Mevrouw De
Hartog had Karl Huschka leren kennen bij een Groningse familie waar haar joodse echtgenoot was
ondergedoken. Huschka kwam via Van Delden met Joan Gelderman in aanraking. Hoewel Van
Delden Huschka vertrouwde, bleef Joan Gelderman hem wantrouwen. Hij liet hem schaduwen en
kwam tot de conclusie, dat hij een V-man (vertrouwensman van de Duitsers) was. Pogingen van
Joan Gelderman en Van Delden om in Frankrijk en België een tijdje uit het gezicht te blijven
mislukten, omdat Gelderman voor verschillende opvolgers moest zorgen, iets wat tijd vergde.
Agent K.D. van Charente bood Gelderman intussen een functie als hoofd van een verzamelpunt van
alle spionagemateriaal aan. Joan Gelderman trok alle gegevens na en kwam tot de conclusie dat ze
verzonnen waren. Men had dus met een paar V-mannen te doen, die zo snel mogelijk geliquideerd
moesten worden. Er werden opnieuw contacten met de agenten gelegd. Maar of Huschka kwam
steeds niet opdagen of de datum werd telkens verschoven. En van de geplande liquidatie kwam dus
niets terecht.
Alle V-mannen en Abwehr-agenten stonden onder bevel van Dr. Maijer in Willemshafen en die was
weer verantwoording verschuldigd aan Admiraal Canaris. Naar achteraf bleek heeft Dr. Maijer zijn
agent Charente ernstig onderhouden over het niet uitleveren van Van Delden en Joan Gelderman.
Charente, hierdoor getergd, heeft alles op alles gezet om zo spoedig mogelijk gevolg te geven aan
zijn opdracht.
Op de dag van de afspraak voor een nieuw contact, weifelde Joan Gelderman lang. Hij sprak met
Van Delden af, dat deze zich niet in de buurt van het huis aan de Haarlemmerstraat (Amsterdam)
zou vertonen, doch ergens op een andere plaats op hem zou wachten. Van Delden hield zich niet
aan deze afspraak. Dit had tot gevolg dat Van Delden op de trap werd gearresteerd en Joan
Gelderman tezelfder tijd binnenshuis werd aangehouden, terwijl hij met Charente zat te praten. De
arrestatie werd verricht door acht mannen, onder wie Sturmbahnführer Bauer en V-man Wiesman.
Ook Charente (Van de Woude) werd voor de schijn gearresteerd en bleef in Amsterdam achter. Bij
deze arrestatie werden ook op de contactadressen van Van Delden en Joan Gelderman
aanhoudingen verricht.
Op de dag van zijn arrestatie (25 februari 1944) zat Gelderman eerst nog enige uren vast in het Huis
van Bewaring aan het Klein Gartmanplantsoen. Daarna werd hij overgebracht naar de
Oranjegevangenis te Scheveningen. Van 5 tot en met 24 juni zat hij vast in kamp Vught. Vervolgens

werd hij overgebracht naar de Kriegswehrmachtgefängnis aan de Gansstraat te Utrecht, waar hij tot
en met 26 augustus zou blijven.
Na afloop van de verhoren kreeg Joan Gelderman van Bartels het aanbod om voor de SD te werken.
Hij zou dan van een proces vrijgesteld worden. Zowel Bauer als Bartels konden hem niet goed
plaatsen en hadden het gevoel, dat hij hun te slim af was. Bij de ondertekening van het protocol
stond altijd de slotzin 'dies ist mir nach Wahrheit gestanden worden'. Bauer die hem toch niet op
een leugen had kunnen betrappen maakte toen de opmerking: "Wir könnten das 'nach Wahrheit'
besser weg lassen".
Gelderman en Van Delden werden in een proces van de Luftgau Holland uiteindelijk op vijf punten
ter dood veroordeeld.
1)Wapenbezit: het was door toedoen van Van Delden bekend dat Gelderman in het bezit was van
een F.M.6.35 wapen, dat de S.D. niet in handen had gekregen. Hiervan heeft Joan
Gelderman in zijn protocol verklaard, dat hij er nooit mee geschoten had en het aan een
vriend (Laming) meegegeven had bij diens vertrek naar Engeland.
2)Spionage: dit sloeg alleen op de fake-berichten die aan Van de Woude (alias Charente) waren
geleverd.
3)'Feindbegünstigung': hiervan was alleen bekend de twee piloten die aan Huschka waren
overgegeven. Hierin had Joan Gelderman slechts een zijdelings aandeel, te meer daar de
piloten van Van Delden afkomstig waren.
4)Sabotage: niet verder omschreven.
5)Mordversuch: een door Van de Woude ingediende klacht van poging tot moord op hem en
Huschka. Dit punt werd door toedoen van de toegewezen Duitse advocaat Wolff als niet
bewezen beschouwd.
6)Deelname aan de ordedienst. Van deze deelname wist het gerecht alleen dat hij het werk van zijn
broer Chris had voortgezet. Zij kenden geen verdere details of contacten.
7)Deelname aan 'Je Maintiendrai' op grond van de lijst bij Geert de Koning ( ( (administrateur van Je
Maintiendrai) uit Baarn gevonden.
Er werd een mogelijkheid tot gratieverlening gegeven. In de acht weken voordat de beslissing
hierover kwam, werd van allerlei zijden moeite gedaan de bevestiging van het oordeel af te
wenden. Voor Joan Gelderman kwam het gratie-bericht echter niet af. Hij werd op 26 augustus 1944
's morgens vroeg uit de gevangenis in Utrecht gehaald en vermoedelijk op diezelfde ochtend met
enige anderen op het fort Rijnauwe gefusilleerd.
Op 4 september 1944 werd zijn terechtstelling in de dagbladen gemeld.
Joan Gelderman is op 12 maart 1947 posthuum onderscheiden met het verzetskruis (no. 2) en the
Engelse Kings Commendation for Brave Conduct with silver Laurel leaf Emblems with Palms en
certificate van luchtmaarschalk Tedder en generaal Eisenhouwer.
Noot:
Sturmbahnführer Bauer is later bij een arrestatie door het verzet geliquideerd.
Door verraad van V-man Huschka werden daags voor de bevrijding in Enschede nog acht mensen
van het Enschedese verzet gefusilleerd. Huschka werd na de bevrijding tot 20 jaar gevangenisstraf
veroordeeld.

8.2.2 Chris Gelderman
Chris Gelderman (geboren 22 januari 1907) was in de meidagen van 1940 als luitenant bij de
motordienst, in Haarlem gelegerd. In de herfst van 1940 stelde de landelijke chef staf van de OD,
reserve-luitenant-kolonel Johan Westerveld (later ter dood veroordeeld en in Sachsenhausen
gefusilleerd) een driemanschap in voor het leggen van contacten met het verzet in de provincie. Tot
deze groep behoorde de Haarlemmer G.H.J. Rooze, verkoop-directeur van een verffabriek. Hij zocht
in het kader van Westervelds opdracht in de herfst van 1940 Chris Gelderman in diens woonplaats
Oldenzaal op.
Tijdens het gesprek werd Chris Gelderman op de hoogte gebracht van het bestaan en van de
doelstellingen van Westervelds organisatie. Rooze vond Chris bereid het Districts Commando
Twente op zich te nemen. Ook zegde Chris Gelderman toe om in Oldenzaal, Hengelo, Enschede en
Almelo OD-afdelingen te vestigen en plaatselijke commandanten aan te stellen. Hij gaf aan zijn
voornemen gestalte door op 11 maart 1941 in zijn huis te Oldenzaal een gesprek te organiseren.
Hier aanvaardden Hein Joolen, de Enschedese gemeentesecretaris, mr. J.W.A. van Hattum en de
Hengelose reservekapitein J. Gelissen (tandarts van beroep) zijn leiderschap over het district
Twente. Het drietal zou, ieder in zijn eigen gemeente, een OD-afdeling vormen.
De landelijk leider Westerveld en een groot deel van de door hem aangewezen regionale en
plaatselijke commandanten werden in april 1941 gearresteerd. De Twentenaren bleven vooralsnog
buiten schot. Chris Gelderman plaatste zich vervolgens onder de autoritaire Schimmelpenninck.
Deze deelde hem mede dat hij contacten met Londen onderhield en dat er voorbereidingen
getroffen moesten worden in verband met een geallieerde invasie. Men dacht toen kennelijk nog
aan een snelle beëindiging van de oorlog. Rooze vroeg Gelderman om geld voor het vervaardigen
van armbanden. Deze weigerde, maar stelde wel 88 meter wit-oranje-blauwe stof gratis ter
beschikking. Chris Geldermans contacten breidden zich uit tot Peter Tazelaar, een op 23 november
1941 op het Scheveningse strand afgezette geheime agent. Vooral het verkrijgen van zenders was
voor het verzetswerk van groot belang en daarbij speelde ook de Wassenaarse architect Vinkestein
samen met de groep Gerritsen een rol. Deze laatste groep zou in het voorjaar van 1942 worden
opgerold. Niet lang daarna wordt ook Chris Gelderman gearresteerd. Hij wordt op 13 maart 1942
gearresteerd en belandt via de kampen Vught en Natzweiler in Dachau van waaruit hij pas in 1945
zou terugkeren in Oldenzaal.
De andere zoon van de familie Gelderman, ir. E.A. Gelderman (geboren 25 oktober 1912), heeft
ongeveer negen maanden als gijzelaar vastgezeten in respectievelijk Haaren en St. Michielsgestel en
is in augustus 1944 teruggekeerd. Tot aan de bevrijding was hij ondergedoken op de boerderij van
Scholten in Weerselo.
8.3 Pastoor Schaafs
Pastoor Schaafs van de parochie van de H Maria Geboorte te Losser was van 1937 tot 1946 herder
van deze kerkgemeenschap. Hij was de opvolger van pastoor Van Amerongen.
Pastoor Schaafs gaf tijdens de bezettingsjaren op ondubbelzinnige wijze blijk van zijn grote afkeer
van alles wat naar het nationaal-socialisme zweemde. Hij werd in 1943 twee keer gearresteerd en
de tweede keer eerst in het kamp Vught en later in Dachau opgesloten. In kamp Vught ontmoette
hij de Overdinkelaar Willem Game, die de Losserse pastoor door een moeilijke tijd heen zou helpen.
De eerste arrestatie vond plaats na anti-Duitse uitlatingen in de eerste week van 1943. Maar na een
korte gevangenschap werd pastoor Schaafs weer vrijgelaten. De zondagmorgen daarop, tijdens de
vroegmis van 7 uur, was de kerk afgeladen vol. Pastoor Schaafs deed dikwijls alleen de vroegmis. De
overige zondagsmissen liet hij, zoals hij plachtte te zeggen, over aan zijn jongens; dat waren de
kapelaans Kwakman en Hobbelink.
Hier volgen enkele fragmenten uit zijn preek:

(...)Beminde gelovigen. Als mensen ziek zijn dan kan de dokter wel eens adviseren om de patiënt
ergens in een Kurort weer op verhaal te laten komen. Welnu, jullie pastoor was ook ziek. Jullie
pastoor had de Engelse ziekte. Daar men tegenwoordig niet meer aan het strand terecht kan, in
verband met bunkers en prikkeldraad, heeft jullie pastoor een Kurort opgezocht in het midden des
lands: Arnhem. Boven mijn hotel stond met gouden letters 'Het Huis van Bewaring'. De bedienden
waren allen gekleed in livrei. Het eten was voortreffelijk. Bijna iedere dag een aardappelschil in de
soep.(..)
(...)Enige jongelieden van mijn parochie hebben een oproep ontvangen voor de arbeidsdienst. Dit
zijn in groen uniform geklede jongens van 17 tot 18 jaar die in plaats van een geweer, met een
schop op de nek moeten marcheren. Bij de oproep is een folder bijgesloten met het volgende
motto. 'Koenraad gaat in arbeidsdienst en Jansalie blijft bij moeders pappot. Denk er aan: de
arbeidsdienst is een mantelorganisatie van de Duitse bezetter.(..)
Spoedig daarop werd pastoor Schaafs opnieuw aangehouden en overgebracht naar het kamp
Amersfoort. Reeds na een paar dagen trapte een SS'er zijn onderarm stuk. Het gebroken bot moest
zonder geneeskundige hulp genezen. Na een korte periode werd hij overgebracht naar kamp Vught.
In de zomer van 1944 zou hij op transport worden gesteld naar het Duitse concentratiekamp
Dachau, vlakbij München. Lange tijd werd er niets van hem vernomen. Op 7 april 1945 meldden
kapelaan Kwakman en ds. Wijchers nog aan ir. C.B. Bos van het Militaire Gezag, dat er in Losser niets
bekend was over pastoor Schaafs, tot hij op 31 mei, ziek en verzwakt, plotseling opdook. Op 9 juni
droeg hij een plechtige hoogmis op uit dankbaarheid voor zijn behouden terugkeer. Om zijn pols
bleef hij een ijzeren ketting met zijn gevangenennummer dragen, voor hem een ereteken. Op 29
juni 1945 volgde een feestelijke intocht van pastoor Schaafs vanaf de steenfabriek De Osse. Willem
Game zat naast de pastoor in de open landauer die, onder begeleiding van de muziekverenigingen
Excelsior en Semper Crescendo, het dorp introk. Op het bordes van de pastorie werd pastoor
Schaafs toegesproken door onder anderen waarnemend burgemeester A. Mos.
Op 26 juli 1946 zou hij in het Rooms-Katholieke ziekenhuis in Enschede overlijden. Slechts één jaar
heeft pastoor Schaafs bevrijd Nederland kunnen ervaren, maar zijn lichamelijke toestand was door
het verblijf in de kampen heel erg ondermijnd.
8.4 Henk Brinkgreve
Op 5 maart 1945 werd de verzetsofficier Henk Brinkgreve op de boerderij Rikhof aan de Deppenbroekweg in Losser door de SS doodgeschoten.
Henk Brinkgreve werd geboren 6 juni 1915 te Utrecht. Hij was de oudste zoon uit een gezin van drie
zonen en een dochter. Na zijn examen aan het Leidse gymnasium ging hij rechten studeren in
Leiden. Zijn militaire diensttijd sloot hij af als artillerie-officier. Henks regiment lag in de meidagen
1940 in de Peel-Raamstelling en het was uitgerust met kanonnen die in 1914 al verouderd waren.
Hij was een van de Nederlandse militairen die zich via Zeeuws-Vlaanderen konden aansluiten bij de
terugtrekkende Engelsen die van het strand in Duinkerken werden gered. In Engeland vroeg hij
overplaatsing uit de Nederlandse brigade naar de commando's, waarvan hun legendarische
aanvoerder Lord Lovatt in diens memoires 'March Post' schreef:
They were jointed by more officers among them, two allied officers, Anders Larsen, a dashing Dane,
and Hans Brinkgreve a Dutchman, later captured and shot by the S.S.
Geheel nauwkeurig is die vermelding niet, een bewijs van Henks reputatie wel. Hij meldde zich
vervolgens bij Special Forces aan, een uit alle nationaliteiten samengesteld kadercorps, dat werd
getraind in Schotland in het plaatsje Jedburgh (vandaar de naam 'Jedburgh teams') om als zodanig in
de bezette gebieden te worden geparachuteerd. Van de 30 man met wie hij de opleiding volgde was
hij de 26ste die sneuvelde. De Jedburg-teams kenden geen angsthazen. Psychisch en fysiek moest je
goed in elkaar zitten, om de zware training te kunnen volgen.
Wat had Henk bewogen om juist de commando's en de Speciale Forces te kiezen? Waaghalzerij lag
niet in zijn aard. ,,Uit de gesprekken in de tijd dat we samenwoonden', aldus zijn broer - Geurt

Brinkgreve, ,,weet ik hoe hij over het leger dacht. Tegen de toen nog strakke disciplines, de
groetplicht en de andere voorschriften had hij geen bezwaar. Je moest zorgen, dat de absurde
dingen - en daarvan kon hij een sarcastische opsomming geven - zonder ophef afgeschaft werden,
maar dat de organisatie en ook de kameraadschap intact bleven. Reglementen zag hij als spelregels,
zoals bij het tennissen of schaken wat hij graag deed. Het raakte hem niet of hij in de houding moest
staan voor een meerdere die menselijk of intellectueel zijn mindere was. Dat hoorde bij het systeem
en in de jaren van de Spaanse burgeroorlog kon geen mens meer volhouden, dat de nationaalsocialistische dreiging door afschaffing van het militaire apparaat in de democratische landen
bezworen kan worden."
Toen hij in september 1939 gemobiliseerd werd, vroeg hij aan zijn broer Geurt wat boeken op te
sturen voor de vrije uren. Dat waren onder meer Rilke, Von Hofmanstal, Baudelaire, Gorter, Nijhoff.
Die voorkeur was voor hem geen beletsel om in diensttijd een kundig artillerie-officier te zijn en in
de Overijsselse tijd een commandant, wiens bevel zonder commentaar werd opgevolgd door de
weinig gedisciplineerde verzetsmensen. In de paar minuten van de fatale 5 maart 1945, toen hij
alleen en ongewapend de aftocht van zijn vrienden dekte maakte hij het vaak ijdel gebruikte devies
van de militaire Willemsorde waar: Moed, Beleid, Trouw.
Het zou vele levens van verzetsmensen hebben gekost als de gegevens van het stafkwartier in
Duitse handen waren gevallen.
Henk Brinkgreve, de Amerikaanse majoor J. Olmsted en de Britse sergeant J. Austin, die als
verbindingsman optrad, werden in de nacht van 11 op 12 september 1944 tussen Wierden en
Hellendoorn gedropt onder de codenaam 'Dudley'.
Hun 'Mission Poaching' had tot doel contacten te leggen met illegale groepen en tezamen met deze
hulp te verlenen aan de operatie 'Market Garden'. Brinkgreve had vanuit Londen kennis gekregen
van de ophanden zijnde luchtlanding bij Arnhem. Zij kregen hun opdrachten van het Bureau
Bijzondere Opdrachten. De keiharde opleiding van het Jedburgh-team - meerdere oefensprongen in
het donker, guerrilla-oorlogvoering en 'silent killing-technieken' - maakten hun geschikt voor allerlei
militaire en semi-militaire opdrachten.
Na de landing verbleef majoor Brinkgreve met majoor Olmsted gedurende de maand september in
een hol onder de grond bij de Piksen, een streek bij Hellendoorn. Na september kwam Brinkgreve in
contact met de K.P. Twente. Hij ging daarbij zeer effectief te werk. Op 1 oktober 1944 was
Brinkgreve erin geslaagd nagenoeg alle verzetsgroepen onder één noemer te brengen. Geen
gemakkelijk karwei, als men bedenkt dat deze groepen wel dezelfde doelstelling hadden, maar de
weg er naar toe niet altijd dezelfde was. Daarnaast moest hij met de leider van de Raad Van Verzet,
kapitein Lancker, tot overeenstemming komen over de te volgen strategie.
Toen alle moeilijkheden betreffende de organisatie van de baan waren, ging Brinkgreve zich
toeleggen op het vormen van verzetsgroepen, gespecialiseerd in sabotage. Ook de verdeling van
wapens nam hij op zich. De organisatie van de wapendropping viel hierbuiten. Toen in november
1944 de geallieerde opmars tot staan was gekomen, besloot het 'Dudley' -team iemand uit de groep
naar Engeland te sturen. Dit werd majoor Olmsted. Sergeant Austin werd enkele dagen daarna door
de Duitsers bij Luttenberg gearresteerd. Na september verhuisde Brinkgreve naar Zenderen, daar
had men in huize Lidwina het hoofdkwartier van de K.P. Twente gevestigd. Na de overval aldaar
door de SS heeft hij nog tweemaal moeten verhuizen om aan hun invallen te ontkomen. Brinkgreve
heeft het aangedurfd om tussendoor zijn moeder, die in Hilversum in pension was, te bezoeken. Het
huis van de Brinkgreves, vlakbij het grote spoorwegemplacement in Amersfoort, was praktisch
onbewoonbaar door de voortdurende bombardementen. Vandaaruit heeft hij ook zijn verloofde
Heidie Eijkman in Soestdijk opgezocht. Deze lag met een gebroken been in bed. Zij was aangereden
door een Duitse vrachtwagen.
Razzia's op de boerderijen waren aan de orde van de dag.
Brinkgreve wilde daarom zijn hoofdkwartier in een grote stad en trok naar Enschede. Toen hij
hoorde dat ook daar razzia's op komst waren, verhuisde hij naar boerderij Rikhof aan de
Deppenbroekweg te Losser. Deze verhuizing kwam tot stand door bemiddeling van kapelaan P. van
de Brink uit Enschede die hierbij kapelaan Kwakman in Losser inschakelde. Kapelaan Kwakman was
bij Rikhof een goede bekende. Moeder Rikhof schoof nog wel eens wat af voor de minder

bedeelden. In de vertrouwelijke gesprekken zijn ook de illegalen en de illegaliteit ter sprake
gekomen. En zo kon Henk Brinkgreve hier onderdak vinden.
Annie Smellink-Rikhof (84) was ooggetuige van het drama dat zich op 5 maart 1945, vlak voordat
Losser bevrijd zou worden op de boerderij aan de Deppenbroekweg te Losser afspeelde. Op het
dressoir in haar kamer aan de Scheperijweg te Lonneker staat een bronzen plaquette met de
beeltenis van Henk Brinkgreve (gemaakt door zijn broer Geurt).
Aan de ene zijde aan de rand de initialen
6-6-15
Henk Brinkgreve
S.O.Y.E.Z.
SINSERE

5-3-1945
(wees oprecht)

aan de andere zijde
'Eerbied voor het leven'
Met in het midden een knielende mannenfiguur.
Het is een herinnering aan het drama dat zich op de bewuste 5 maart in de keuken van boerderij
Rikhof omstreeks 15 uur afspeelde. Annie kijkt er bewogen naar. Zij bewaart het als een relikwie, de
beeltenis doet haar na bijkans 50 jaar nog regelmatig aan die dag denken. De ouders van Henk
Brinkgreve zijn na de bevrijding bij haar geweest en hebben haar de plaquette geschonken; als
herinnering maar vooral als dank voor de steun die de familie Rikhof aan hun Henk en aan vele
verzetsmensen heeft gegeven. Zij had Henk als laatste levend gezien. "Het waren statige mensen",
zo omschrijft Annie haar ouders. De heer Brinkgreve deed haar denken aan de gestalte van de
staatsman Colijn.
Annie blikt terug: ,,Opeens stonden twee geuniformeerde SS-officieren bij de 'niendeur'. Zij waren
met de fiets gekomen. Naar later bleek, hebben zij in de buurt nog gevraagd waar de boerderij
Rikhof lag."
Of ze verraden zijn? Wie zal het zeggen. Wel waren er die middag meerdere Duitse busjes over de
Deppenbroekweg gereden. In het opsporen van zenders waren de Duitsers zeer kien, en ook op
andere plaatsen zijn hierdoor verzetsmensen tegen de lamp gelopen. Majoor Brinkgreve had wel
een zender ofschoon Daan Hillenaar (een andere verzetsman die ook op de boerderij aanwezig was)
elders beweert van niet. "Jawel", zegt Annie, "he zat bie oens an 'n schosstaen" en een geheimzinnig
lachje speelt om haar mond. Henk Brinkgreve heeft wellicht gedacht dat een geheim het best is
bewaard bij jezelf. Zoals in die dagen in het verzet gebruikelijk was. Voor Annie was kennelijk een
uitzondering gemaakt.
Henk Brinkgreve en Daan Hillenaar zaten die middag aan tafel telegrammen op te stellen, toen de
SS'ers binnen kwamen en om hun 'Ausweis' vroegen. Daan Hillenaar liep, gevolgd door een SS'er,
naar de kapstok en Henk greep naar zijn binnenzak voor zijn 'Ausweis'. Toen Henk het aanreikte,
greep hij de SS'er bij de keel en probeerde deze buiten gevecht te stellen (een techniek die hij bij
zijn opleiding was geleerd). Hoewel hem dit waarschijnlijk wel gelukt was, heeft hij volgens Annie
zich toch verkeken op de dikke boord die de Duitse officieren droegen en kwam de eerste greep niet
volledig tot zijn recht.
Daan Hillenaar vluchtte in het tumult naar buiten, gevolgd door een SS'er die onmiddellijk begon te
schieten. Maar Hillenaar werd niet geraakt, vermoedelijk door de paniek en de verwarring.
,,Op het erf van de boerderij waren wat voorzieningen getroffen", zo merkt Annie op, ,,om bij een
eventuele overval uit de voeten te kunnen. Achter het huis was een aarden wal, een beek en ook
wat draad aangebracht."
Toen de SS'er zag dat Hillenaar was ontsnapt, kwam hij terug om zijn makker te helpen op diens
hulpgeroep. Met een gericht schot stelde hij Brinkgreve buiten gevecht. Hierbij riep Annie: ,,O, Henk
toch." Haar vader vluchtte naar buiten en werd door de SS'er onder schot genomen. Annie sprong
ertussen en riep met de handen in de lucht: ,,Niet op pappa schieten." Toen werd het stil. Zij kan
zich dit alles als de dag van gisteren herinneren. Als een nachtmerrie.

Moeder Rikhof bleef in de consternatie de koelbloedigheid zelf. Zij had op de bekende Twentse
wijze al de papieren die op tafel lagen, in haar schort geschoven en in het open vuur laten verdwijnen onder het motto 'vot is vot'.
Annie's vader is tijdelijk bij Snippert, haar broer bij Holtslag en Marietje (haar zuster) bij Heitkamp
ondergedoken. Ook de kapelaans Kwakman en Ten Brink trokken zich tijdelijk terug. Haar moeder
bleef braaf en dapper op de boerderij passen.
Annie moest mee en werd 's nachts in de synagoge in Enschede opgesloten voor verhoor. Onderweg
bij Ledeboersbos zetten de SS'ers de auto even aan de kant, want de Engelse jachtvliegtuigen waren
actief. Hier begonnen de SS'ers haar te vragen wie toch die Henk was, de naam die ze tijdens het
drama had geroepen. Zij hield zich zoals ze zelf zegt, 'van 'n dommen'. Ook in Enschede, in de
verhoorkamer van de synagoge, kon men met haar niet uit de voeten. Zij verstond geen Duits en
wist letterlijk van niets. De volgende middag werd ze weer vrijgelaten. ,,Toen ik opgesloten zat en er
in de aanliggende kamer gesprekken werden gevoerd, zat ik wel met het oor bij het sleutelgat om
aan de weet te komen wat er allemaal met me zou gebeuren", zo merkt ze lachend op.
Henk Brinkgreve liep in zijn Losserse tijd altijd in een blauwe overall rond, soms had hij een
alpinomutsje op. Hij verzamelde ondermeer gegevens van de SG, die hij dan via de zender
doorspeelde naar de geallieerden. Vaak ging hij ook zelf op pad. Bijvoorbeeld toen Annie's man, de
in Duitsland werkende heer Smellink, hem erop attent maakte dat in de Broekheurne Duitse wagons
stonden met V1 of V2 raketten.
Ook de bewegingen van Generaal Blascowits, de bevelhebber van het Duitse leger in OostNederland, die eerst in Almelo verbleef en later in De Lutte, werden op de voet gevolgd en
doorgeseind.
Na het drama, gedurende de afwezigheid van Annie moest de Losserse politie op de boerderij de
wacht houden. Dokter De Bruin is er later nog bijgehaald maar die kon geen hulp meer geven: Henk
Brinkgreve was reeds gestorven. Zijn overlijden werd gemeld" als onbekend persoon door
opperwachtmeester Ten Bos opgegeven bij de burgerlijke stand te Losser en hij werd op de
algemene begraafplaats in Losser in de Twentse aarde begraven. Oud 23 jaar zo stond op het
aangifteformulier. Als begrafenisdatum staat vermeld 9 maart 1945.
Henk Brinkgreve is op 7 of 8 juni 1945 door leden van de Losserse BS (W. Kuipers, M.J. Jansen en
P.N.G. Klundert) weer opgegraven en herbegraven te Enschede.
,,De twee SS'ers zijn op 'Witte Donderdag' opnieuw bij ons geweest en riepen bij hun vertrek: 'Nach
Ostern kommen wir wieder um Eier zu holen'. Ja, ja, zij geloofden er blijkbaar ook nog in", aldus
Annie. Die...............moffen.
Pas in 1980 kwam dankzij een onderzoek van een groep Groningse verzetslieden aan het licht dat de
moordenaar van Henk Brinkgreve de Nederlander Leendert Dissevelt was: de vroegere adjudant van
de Nederlandse NSB-leider Mussert. Dissevelt is tijdens de oorlog toegetreden tot de Germaanse SS.
Hij werd na de oorlog veroordeeld tot 20 jaar wegens collaboratie met de vijand en de moord op
Henk Brinkgreve. Na zijn veroordeling werd Dissevelt tewerkgesteld in de mijnen in Kerkrade. Hij
slaagde erin te ontvluchten naar de toenmalige Bondsrepubliek waar hij (in 1980) nog als
genaturaliseerd Duits burger in Krefeld verder leefde. Over de schietpartij bij boerderij Rikhof
beweert Dissevelt dat op hem geschoten zou zijn en dat hij uit noodweer had gehandeld. Dit is
volgens Annie en ook Daan Hillenaar onjuist. Zowel Henk als Jan waren ongewapend.
Op de algemene begraafplaats te Enschede aan de Zuid-Eschmarker rondweg siert een bronzen
standbeeld, ontworpen en gemaakt door zijn broer Geurt, het graf van de verzetsheld Henk
Brinkgreve, die het beste gaf wat een mens te bieden heeft.
De rouwkaart van H.J. Brinkgreve, die later werd gemaakt, luidt:
Op 5 maart 1945 viel in Losser, tijdens een overval door de S.S., troepen van de bezetter, onze
onvergetelijke medewerker,
H.J. Brinkgreve

In leven majoor Royal Dutch Army en chef staf van het Gewestelijk Commando Overijssel en N.O.
Polder in de leeftijd van ruim 29 jaar.
Ter aarde bestelling zal plaats vinden te Enschede op Dinsdag 12 juni a.s. vertrek rouwkapel alg.
Ziekenhuis-Ziekenzorg, Parkweg om 11 uur voormiddags. Wij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn.
Het Gew. Commando NBS Overijssel en N.O.Polder.
C.D.E.J. Hotz
C.C. Hilbrink
G.J. van de Noorda
Th. Waltha
B. Doppen
D. Hillenaar
ONDERGRONDSE STRIJDER
Eerbiedig opgedragen aan hen, die ondergronds streden voor de bevrijding van ons vaderland.
Knarsend ging de poort weer open
.....en een auto, bloed bedropen
Stopte, zonder veel geweld.
Daarna konden w'uit dien wagen
jou en ook je makkers dragen
allemaal.....terechtgesteld.
Al je ruw geslagen wonden
hebben we heel zacht verbonden
net als had je nog geleefd
Onze handen, die deez' jaren
zoo vertrouwd met dooden waren
hebben toen opnieuw, gebeefd...
Diepe sporen van je lijden
die om wraak ten hemel schreiden
hebben we weer uitgewischt.
En je lag... in stille vrede
net, als had je niets geleden
kalm en waardig in je kist.
Jij hebt alles; zelfs je leven
voor het Vaderland gegeven
bleef het tot den dood getrouw'
Jij gaf ons reeds toen bewijzen
eens zal Nederland herrijzen,
wappert 'wee ons Rood-Wit-Blauw.
Dapp're Ondergrondse jongen
dat steeds ieder diep doordrongen
blijft van 't offer, dat jij bracht'
Dat men 't nimmer mag vergeten
ook na jaren 't nog zal weten
Zoon van Nederland, Rust Zacht.'
Breda sept. 1944

Guus Keddy.
Noten:
Uit het boek 'Schrijvend in 't Aalsmeerder Veerhuis' geschreven door Geurt Brinkgreve:
Onze familie komt uit Deventer. Even buiten de stad ligt het landgoed Brinkgreve, sinds ruim een
eeuw de psychiatrische afdeling van het Deventer Gasthuis. Het tegenwoordige huis moet omstreeks 1800 gebouwd zijn ter plaatse van de hofstede Tollering of Telvordinck, die al in het
leenregister van bisschop David van Bourgondië wordt vermeld. In het 'Quohier der bezittingen van
's Konings Vijanden in Salland' uit 1583 komt een Jan Quade voor, burger van Deventer, eigenaar
van 'een erff Brinkgreeff gebruikt'. Deze Hermen was in 1578 benoemt tot 'bringreef' van Deventer.
Hij moest de Brink 'reyn sonder vuilnis houden voor een beloning van 30 gld. samen aan laecken
ende geldt'. In 1603 werd deze functie overgenomen door mr. Jakob Brinkgreve, vermoedelijk de
zoon van Hermen.
Uit de rekeningen van de 'amptmannie' van Colmschate, waartoe de buurtschap Riele behoorde,
blijkt dat de hofstede waar de Brinkgreves als pachters woonden, wordt vermeld als 'Tolverinck alias
Brinkgreve'. Het ligt voor de had dat de ambtstitel werd gebruikt als familienaam en vervolgens
huisnaam is geworden. Honderd jaar later is die band tussen ambt, bewoners en huis verdwenen.
De naam Tolverink raakte in onbruik en het huis Brinkgreve wisselde herhaaldelijk van eigenaar,
totdat het in de 19e eeuw aan het Gasthuis werd verkocht. Omstreeks 1750 verkregen twee broers
Brinkgreve, Hendrik en Hermen, het burgerrecht van Deventer. Zij kwamen uit de buurtschap Riele,
maar of zij nog in het huis Brinkgreve hebben gewoond, is niet bekend. Zeker is wel dat geen van
beiden verantwoordelijk was voor het schoonhouden van de Brink. Twee van de drie kleinzoons van
Hendrik, geboren in 1791 en 1800, waren boekhandelaren in Deventer. Blijkbaar heeft het omgaan
met boeken de familie aangetrokken. Onder de beroepen in de naamlijst zijn veel boekhandelaren,
leraren en onderwijzers, ook een boekbinder en een drukker.
Boerderij Rikhof
De boerderij was een voortzetting van het eeuwenoude erve Achterhuis. In 1670 staat dit erf in het
Markeboek van Losser geboekt als 'Johan Achterhuis drillinck, meijer zu Espeloe gewahret'.
In Aleida Leurinks dagboek komen wij de naam Achterhuis meermalen tegen. De ene keer als
dienstverlener - met paard en wagen - dan weer bij terugbetaling van geleende rogge (1725).
8.5 De bevrijding van Ria Hermans uit het ziekenhuis in Gronau
Ria Hermans was de verloofde van Albert Lancker, een gewezen kapitein van het NederlandsIndische Leger in Den Haag. In zijn woonplaats werd hem de grond te heet onder de voeten. Als
belangrijk verzetsman werd door de Duitsers gezocht. Lancker week uit naar Hellendoorn. Toen de
Duitsers hem daar op het spoor kwamen, deden zij een inval in de woning van de weduwe Bakker
aan de Ommerweg 24, waar hij zijn intrek had genomen. De SD trof daar op 23 september 1944
alleen zijn verloofde Ria Hermans aan. De 'vogel' Lancker was gevlogen.
De Duitsers namen de goed ogende 30-jarige jongedame mee voor verhoor naar de Dienststelle
Almelo. Op 26 september 1944 werd ze overgebracht naar de Dienststelle Enschede voor nader
verhoor. Omdat de Duitsers bang waren dat de ondergrondse Ria Hermans zou bevrijden, bracht
men haar omstreeks 6 oktober 1944 naar de politiegevangenis aan de Gildehauserstraat in Gronau
(nu een meubelzaak). De verhoren waren in eerste instantie uiterst hoffelijk.
De SD probeerde met zachte hand aan de weet te komen in hoeverre zij bij de illegaliteit betrokken
was, om daarna het gehele verzet op te kunnen rollen. Of zij door de druk der omstandigheden iets
heeft losgelaten dat voor de Duitsers van belang was, is moeilijk na te gaan. De meningen
verschillen hierover, zij ontkent zulks overigens.
Ria had intussen difterie opgelopen en was van de politiegevangenis overgebracht naar de
'isoleerbarak' van het Augusta Victoria-ziekenhuis in Gronau. Zij werd daar bewaakt door een zieke
en invalide onderofficier. Nadat de doktoren Ria in februari weer gezond hadden verklaard, werd zij

ondergebracht in een ruimte naast de officieren-kamer. Het verzet was vastbesloten haar uit deze
benarde situatie te redden: de zaak duldde geen uitstel.
5 februari 1945 was de dag dat het moest gebeuren. Joop Lussing (SG Losser), Cees Gramsma (SG
Oldenzaal) en de Overdinkelaars Willem Game en Willem Reuvers waren bij deze hachelijke
onderneming betrokken. Achter Frerikshuis in Overdinkel, de boerderij vlak bij de grens, werd een
stuk uit de afrastering geknipt en met het pistool op scherp en het hoofd verscholen in de kraag van
de winterjas ging men in die mistige en druilerige avond over de zandweg, die direct achter
Frerikshuis richting Gronau liep. Halverwege kwamen zij een oude Duitse militair tegen (zeker
ingedeeld bij de grenswacht).
Het algemene gebruikelijke "Halt wer da?" bleef achterwege. In plaats daarvan klonk een
'geschmeidig'- "Guten abend", hetgeen passend beantwoord werd. Willem Game had al veel
voorbereidend werk verricht en was goed bekend met de plaatselijke situatie.
Hans Edelenbos begeleidde het viertal want hij had een vergunning om over de grens te gaan. Cees
en Joop bleven in de bosjes en Hans ging naar het raam van de kamer waarin Ria Hermans was
ondergebracht, samen met andere patiënten. Ria stopte een kind dat begon te schreeuwen stukje
vis in de mond, zodat gekrijs achterwege bleef. Ria zag kans uit het raam te klimmen en de
ontsnapping en bevrijding verliep aanvankelijk zonder problemen. Toen ze echter vlak bij de grens
kwamen klonk vanuit de verte "Halt". Dit bleek bestemd te zijn voor een grensganger terplaatse te
zijn, die wat te haastig naar moeders pappot in Holland wou. Tot grote opluchting van het
gezelschap.
Mevr. Reuvers-Edelenbos ziet Ria nog zo voor zich, zij liep op klompen en had een hoofddoekje om.
De familie Reuvers had regelmatig onderduikers in huis en een aantal weken is ook Albert Lancker
bij hun in huis geweest. Lancker was meer bekend als Evert, maar in Overdinkel noemde hij zich Van
Beuningen en soms ook De Jong. Lancker heeft ook ondergedoken gezeten bij schoolhoofd Stein
van de christelijke school en vervolgens bij Willem Reuver. Toen Ria uit Gronau bevrijd was, heeft zij
met Albert Lancker in het leegstaande huis van de familie Heun in de Tjibbe Knolstraat een
schuilplaats gevonden. Daarna is het paar onder begeleiding van Willem Game naar jachtopziener
Sukkel op Poortbulten in De Lutte vertrokken.
Na de bevrijding was Ria Hermans werkzaam op het bureau van de BS. In de jaren tachtig woonde zij
in Frankrijk, in de buurt van de Spaanse grens. Albert Lancker heeft de bevrijding niet beleefd. Kort
voor het einde van de oorlog is hij in een vuurgevecht in Hellendoorn om het leven gekomen. In de
buurtschap 'de Piksen' in Hellendoorn staat een gedenkteken ter herinnering aan deze verzetsman.

8.6 De overval op het bevolkingsregister in Hengelo
Het Hengelose verzet pleegde onder leiding van kringcommandant H.A. Gerard op 16 maart 1945
een overval op het bevolkingsregister aldaar. Onze plaatsgenoot Joop Lussing - die ook elders in
Twente verzetswerk uitvoerde - nam deel aan deze overval.
De oorlog naderde zijn ontknoping en daarmee werden ook de maatregelen van de bezetter steeds
stringenter. Of men wilde of niet, ook steeds meer Nederlanders moesten meehelpen aan de 'End
Sieg'. Met razzia's en speciale oproepen probeerde men zo veel mogelijk arbeidskrachten voor het
Derde Rijk te ronselen. In Hengelo voerde men, naar de opvatting van het verzet, de orders van de
bezetter te correct uit. Ook nadat hetverzet de ambtenaren via een oproep in een illegaal blaadje
erop had gewezen dat aan de loyale medewerking een einde moest komen, bleef hun houding
onveranderd. Hoewel de Hengelose bevolking heel slecht reageerde op de schriftelijke oproepen
van de afdeling Bevolking om te gaan werken in Duitsland, vond het verzet dat aan deze vorm van
hulp aan de vijand resoluut een einde gemaakt moest worden. De afdeling SG van het Hengelose
verzet besloot dan ook het bevolkingsregister buiten werking te stellen.
Door de diverse bombardementen waren de gemeentelijke diensten in Hengelo verspreid geraakt.
De afdeling Bevolking was, samen met een aantal andere diensten, in een schoolgebouw aan de
Beukweg ondergebracht.

De overval zou op 16 maart plaatsvinden. De overvallers hadden voor alles sleutels van de diverse
kasten in de afdeling Bevolking nodig. Joop Lussing en twee leden van het Hengelose verzet zochten
een ambtenaar in zijn huis op, maakten hem de sleutels afhandig en bleven hem met twee man
bewaken. De derde bracht de sleutels naar de groep, die uit een man of acht bestond. ,,Het
gebeurde 's avonds tegen sluitingstijd", vertelt Joop. ,,Hoewel de zaak grondig was voorbereid,
gebeuren er altijd onverwachte dingen. In de naburige winkels was het aantal nieuwsgierigen
gegroeid tot een aantal dat meer dan wenselijk was, want het hele gebeuren was door iedereen te
volgen. Bovendien moest over een hek worden geklommen dat het begaf, waardoor het nodige
kabaal ontstond. Vervolgens snelde men zonder om te kijken naar boven, waar een viertal bewakers
werd 'platgelegd'(op de vloer en de mond dicht). De kaartenbakken werden in ijltempo op de
bakfiets gemikt, die door de onzorgvuldige belasting bijna kiepte. Al met al heeft de gehele overval
toch nog een gunstig verloop gehad en ik denk dat verschillende toeschouwers niet eens in de gaten
hebben gehad, wat er precies aan de hand was. Ik heb, samen met een Hengelose verzetsman, de
Hengelose ambtenaar bewaakt totdat we bericht kregen dat de klus geklaard was. Daarna hebben
we ons ijlings uit de voeten gemaakt. Ik weet niet eens wie die beide Hengelose verzetsmensen,
bijna onherkenbaar met hun grote hoeden, zijn geweest, maar je moest ze wel serieus nemen",
aldus Joop Lussing. De bakfiets met kaarten ging, hoe is het te bedenken, naar het RoomsKatholieke kerkhof. De dienstdoende doodgraver verleende de nodige medewerking.
,,Normaal komt van een kerkhof niemand terug op zijn vroegere plaats, de kaarten wel. Na de
bevrijding, konden de vrijwel onbeschadigde kaarten zo weer gebruikt worden. En er waren gelukkig
geen slachtoffers gevallen. Dat was ook belangrijk."
8.7 Onderduiken bij de politie in De Lutte
Jarenlang heeft men in de gemeenteraad in Losser zitten te 'emmeren' over uitbreiding of
nieuwbouw van het politiebureau.
Steeds weer werd dit thema naar een volgende vergadering verschoven en pas ver na de oorlog
werden deze plannen gerealiseerd. In De Lutte was men meer 'selfsupporting'. Zonder
ontwerp/bestek, zonder begroting en uiteraard zonder bouwvergunning kreeg hier de uitbreiding
gestalte. Hoe gebeurde dat?
Wel, onder de vloer van de bestaande cel, bij de woning van politieagent Gerard werd de grond
verwijderd en ontstond een extra ruimte waarin meerdere onderduikers tijdelijk konden worden
gehuisvest. Men dacht kennelijk, 'waar is het veiliger vertoeven dan in het hol van de leeuw'. Zo
ontstond een potsierlijke situatie: bovengronds de cellen voor de 'boeven' en 'stoute
ondergronders' en ondergronds een ruimte voor hen die zich bovengronds niet veilig voelden. Met
de bovengrondse bezetting viel het blijkbaar nogal mee. De plaatselijke veldwachter kon kennelijk
met een vaderlijke vermaning of een bestraffende blik, de zaak redelijk in het gareel houden.
Daarmee bleven de bovengrondse cellen leeg en konden ze voor andere doeleinden gebruikt
worden; toen bij de bevrijding een lid van de BS, vergezeld van een Losserse politieagent, hier een
zogenoemde 'Deutschfreundliche' wilde opsluiten, bleek de cel vol te hangen met tabaksbladeren,
die een droogkuur ondergingen. Nadat de politieman en de veldwachter elkaar de les hadden
gelezen, werd de cel geschikt gemaakt voor de arrestant.
Enige tijd later werd het illegale vertrek weer in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Uiteraard ook
zonder vergunning.
8.8 Verzetsmensen bevrijd uit Denekampse cellen
In Denekamp lukte het om drie gearresteerde verzetsmensen te bevrijden.De drie bevrijden van de
groep Denekamp waren: Piet Goorhuis (architect, wonende te Rossum); Hendrikus Morsink
(landbouwer, wonende te Beuningen); Johannes Aveskamp (landbouwer, wonende te Bornebroek)

Landwachter J.B. uit Denekamp had er lucht van gekregen dat genoemd drietal zich op 12 februari
1945 ophield bij boerderij Morsink (Bulters) in de Mekkelhorst. Omstreeks kwart over acht 's avonds
verscheen J.B., vergezeld van Duitsers, aan de deur. Ontvluchten was niet meer mogelijk: het drietal
probeerde zich te verbergen op zolder. Maar de huiszoeking leidde al gauw naar de schuilplaats,
waar ze zich in het hooi had ingegraven. In de hooistapel werd ook een radio-ontvanger gevonden.
Piet Goorhuis werd diezelfde avond om ongeveer tien uur met zijn strijdmakkers meegenomen naar
het gemeentehuis in Denekamp. Piet werd alleen opgesloten en Aveskamp en Morsink kwamen bij
elkaar te zitten. Na afloop zou Piet zijn benarde ogenblikken als volgt omschrijven in een BS-rapport:
(...)........................................(...)
Op 13 februari staat J. Weustink, koerierster uit Denekamp, voor de deur van Cees Gramsma,
kringcommandant van Twente-Oost. Zij vertelt hem het drama van de arrestatie. Cees belde Joop
Lussing uit Losser en vroeg hem of hij mee ging - wat vanzelfsprekend was; ze hadden samen al
meer karweitjes opgeknapt. Politieman Bonjer uit Denekamp bleek bereid situatietekeningen en
celsleutels te verschaffen.
Als ambtenaar van de PTT had Cees een gemakkelijke en onverdachte entree in het gemeentehuis.
De sleutel die hem was toegeschoven, paste niet en ook een herhaald bezoek aan de smid bracht
geen oplossing. Een poging om via een opening boven de deur in te breken, moest worden afgelast
omdat er onraad was: plotselinge voetstappen in de gang braken de operatie af. Terug naar de
groep voor verder overleg. Duidelijk was, dat de ontsnapping overdag moest plaatsvinden. Cees kon
zich moeilijk nog eens op het gemeentehuis laten zien. Maar gelukkig zat bij de jongens van de
Luchtbescherming ook een 'goeie': Herman Dingeldein. Toen de volgende dag politieman Bonjer de
juiste sleutel bracht, bleek Herman Dingeldein bereid 's middags om 13.00 uur (de gunstigste tijd
vanwege de middagpauze) de celdeuren te openen en konden de gevangenen ontkomen op
gereedstaande fietsen. Cees Gramsma en Joop Lussing dekten met hun pistolen de aftocht.
De ontsnapten vonden een veilig heenkomen bij onder anderen Brummelhuis in Lemselo. Een serie
van officiele rapporten werd opgemaakt, getuigen werden ondervraagd en heengezonden.
Maar...de vogels waren gevlogen en bleven weg...tot aan de bevrijding.
8.9 Ontsnapping uit krijgsgevangenschap
De foto bij dit hoofdstuk toont Richard Verleij, poserend met zijn vrouw en haar twee Losserse
broers, staande voor St. Lambaere kerk in Luik. Verleij woont nu in de Rue de Cimetiere Grace
Berleu in Luik te België.
Gedurende de oorlogsjaren werd hij als krijgsgevangene tewerkgesteld in Duitsland. Een kamp in
'Sieringhook' bij Gildehaus werd zijn pleisterplaats. Van hieruit werden hij en andere lotgenoten elke
morgen, begeleid door een gewapende militair, lopend naar diverse Duitse boeren gebracht. Iedere
boer moest bij ontvangst van een krijgsgevangene aftekenen. De Duitse soldaat sjokte vervolgens
weer naar zijn basis terug en 's avonds herhaalde zich dit schouwspel in omgekeerde richting.
Maar sleur slijt, is een bekend gezegde. Na verloop van tijd leverde de Duitse soldaat zijn gezelschap
af bij de dichtsbijzijnde boer, die voor alle gevangenen aftekende. De gevangenen wisten onderhand
zelf de weg en de boer wel te vinden. En de soldaat had het zo een stuk gemakkelijker. Toen Richard
de heer Boersma had leren kennen en vriendschap met hem had gesloten, kwam hij op het idee,
eens na te gaan hoe ver Luik van Gildehaus lag. Boersma was werkzaam in Ledeboersbos bij
Gildehaus. Hij voelde het heimwee van de kleine Belg en bedacht een plan. Eerst maar eens zien
hoe hij bij de boer weg kwam en ongezien de Hollandse grens kon passeren. Boersma bond op
zekere morgen in mei 1943 een pak originele Twentse kleren op zijn fiets en toen hem de kust veilig
leek, loodste hij Richard naar een roggeveld in de buurt van de grens.
Daar moest hij zich tot middernacht gedekt houden en ............zijn hoofd niet boven de opkomende
aren uitsteken. Daar hield Richard zich uiteraard braaf aan. 's Nachts op de afgesproken tijd kwam
Boersma hem uit zijn korennest halen en via de groene grens bij het 'Fleur' in Overdinkel werd
Losser bereikt. In het Haagsebos bij de gebroeders Vogel kon hij ongeveer veertien dagen op verhaal

komen, om vervolgens via de bekende paal 6 aan de straat van Oldenzaal naar Hengelo (bij
boerderij Kooiker) langs een bekende vluchtroute Luik te bereiken. Afgesproken was dat Richard
een briefkaart aan Boersma zou sturen als hij in Luik aangekomen was. Boersma moest dan onder
de postzegel kijken. Als alles oké was, zou hij hieronder een kereltje met een getekende snor
vinden, ten teken dat alles snor zat ..... En de kaart kwam, met snor.
In België, waar Belgische NSB'ers ook slippedragerswerk verrichten, heeft Richard, die klein van
gestalte was, zich in de tram achter wijd uitstaande damesrokken moeten verschuilen om niet
'gesnapt' te worden. De vriendschap tussen Richard en Boersma heeft tot ver na de oorlog stand
gehouden. Hoe was de voertaal? Wel, Koeterwaals: een beetje Duits, een pietsje Frans een scheut
Twents en veel met handen en voeten.
De Duitse soldaat die Richard had laten ontsnappen werd een tijdje opgesloten wegens
plichtsverzuim en kon in de cel over zijn zonden nadenken...
8.10 Vermist...
De Engelandvaarder Theodorus Johannes ten Bos (zoon van wachtmeester Ten Bos) werd op 17
januari 1922 in Losser geboren. Hij vertrok op 21 juli 1942 uit Losser met het moedige voornemen
om via Frankrijk en Zwitserland uiteindelijk als soldaat van Oranje naar Engeland over te steken.
Theo was werkzaam bij de Belastingdienst in Enschede. Hij was in die tijd ook bezig joodse
landgenoten de helpende hand te bieden. In Enschede maakte hij kennis met Claus Simon, zoon van
een joodse advocaat. Samen gingen ze op weg, op zoek naar de vrijheid. In Hilvarenbeek, waar het
tweetal bij paters overnachtte, werden Theo en Claus voor het laatst gesignaleerd. Daarna is van
Theo niets meer vernomen.
Stilletjes was hij vertrokken. In zijn afscheidsbrief die hij die dag achterliet, schreef hij: ,,Ik wil er
nadrukkelijk op wijzen dat ik uit eigen vrije wil ga. Ik zie jullie weer in een vrij Nederland."
Het heeft niet zo mogen zijn. Ergens op reis heeft het noodlot toegeslagen. Waar en hoe is tot nu
toe altijd een mysterie gebleven.
Claus Simon kwam na de oorlog wel weer opdagen. Hij bezocht de familie Ten Bos en was benieuwd
of Theo er nog niet weer was. In dit gesprek met de familie Ten Bos zijn vele vragen onbeantwoord
gebleven. Voordat een tweede gesprek kon plaatsvinden, was Claus Simon reeds naar de Verenigde
Staten vertrokken. In het gedenkboek van de Oorlogsgravenstichting staat Theo ten Bos sinds 1942
als vermist opgegeven.
8.10.1 Gerard Lemmink
Gerhardus Bernardus Lemmink werd op 7 november 1897 in Losser geboren. Bijstaande foto toont
Gerard in militair uniform tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog.
Op 25 oktober 1944 werd hij bij de razzia in Losser aangehouden en op transport gesteld naar
Gronau. Nadat hij had geholpen bij de aanleg van Duitse verdedigingswerken in het grensgebied,
werd hij verder Duitsland in gestuurd. Gerard durfde niet te ontvluchten of hij had daartoe geen
gelegenheid. Zijn buurman en lotgenoot Bertus Reimerink wist alleen te vertellen dat Gerard een
keer in een bos verdween om zijn behoefte te doen. Dat is het laatste wat we (tot nu toe) van
Gerard Lemmink weten.
Foto: De achterzijde van de Wilhelm Schule aan de Muelenweg in Gronau waar de gevangenen van
de razzia werden ondergebracht.
8.11 De tankvallen bij Gildehaus
Om de oprukkende geallieerde legers een halt toe te roepen, werd geen middel door de Duitsers
onbeproefd gelaten. In de laatste maanden van 1944 resulteerde dat in razzia's, om alles wat nog

benen had in te zetten voor de verdediging van het vaderland. Bij Gildehaus kreeg die verdediging
gestalte door het graven van tankvallen. Onder barre weersomstandigheden ging men de harde
grond met schop en houweel te lijf. Het was winter 1944.
Wie moest dit karwei klaren?
Wel, bij "Ermangelung von sonstige Kräfte" zoals dat netjes heet, werden daarvoor dwangarbeiders
ingezet. Rotterdam en omstreken werden daarvan onder meer het slachtoffer, waar op 10 en 11
november 1944 tijdens razzia's duizenden gevangen werden genomen. Zij werden naar Duitsland
getransporteerd om te helpen bij de "Endsieg". Zo'n 1000 à 1500 hiervan werden ingezet bij de
verdedigingswerken bij Gildehaus. Het klooster Bardel, dat door de Duitsers reeds lang voor andere
doeleinden werd gebruikt, werd hierbij ingeschakeld en moest tijdelijk onderdak geven aan deze
mannen. Met schop en pikhouweel werd elke morgen, onder militaire begeleiding, te voet naar het
werk gegaan. In het klooster werd de nacht doorgebracht op de vloer, waarop wat stro was gelegd.
Aan de wanden hingen portretten van Duitse leiders. Het was nog net geen concentratiekamp maar
de omstandigheden waren bar en boos. Het was winter en er moest zwaar handwerk worden
uitgevoerd door mensen voor wie dit handwerk meestal volkomen vreemd was.
Veel heeft dit niet uitgehaald, want toen de Engelsen op 1 april 1945 voor de 'poorten' van
Gildehaus stonden, hield deze plaats na aanvankelijke tegenstand, het snel voor gezien. Enkele
salvo's, afkomstig uit Engelse lopen vanaf het Kruiselt en de Hanhofweg, waren voldoende om de
verdedigers van Gildehaus tot andere gedachten te brengen. Achterop een Duitse legerwagen,
rijdend in oost-Nederland op weg naar de "Heimat" en Gildehaus inmiddels gepasseerd, bungelde
een bordje met de tekst "Zum Endsieg-Jetzt erst recht".
Twee Schiedammers Jan van Eden en E.J.B. Schoenmaker, die gedwongen hebben meegeholpen aan
de verdediging van Gildehaus, kunnen zich het drama van toen nog als de dag van gisteren
herinneren. Zij pakten beiden voortijdig hun biezen en vonden in Losser en elders in Twente
waardevolle steunpunten bij hun ontsnapping. Beiden waren bereid om hun belevenissen van toen
aan het papier toe te vertrouwen, waarvan hier een samenvatting.
Jan van Eden, nu wonende Bronbeeklaan 57 te Arnhem
Schiedam 10 en 11 november 1944.
Duitse soldaten zetten alle straten en bruggen af. Iedereen zat in de val. Het 'Ausweis', afgegeven
door de Rijksvoedselvoorziening was in één klap waardeloos. Er was geen ontkomen aan. Met
duizenden werden we naar de havens gebracht en in gereedstaande rijnaken geperst. Het dak
afgesloten en via de Nieuwe Maas-Hollandse IJssel, Amsterdam en IJsselmeer naar Kampen
gebracht. Vanaf Kampen moesten we in rijen van 5 naar Zwolle lopen. Eén van ons nam de benen,
maar de Duitsers kregen hem weer te pakken. Hij zou doodgeschoten worden. Zijn laatste wens:
"mag ik nog een sigaret". Hij kreeg deze keer nog gratie, maar bij een volgende poging van iemand,
zouden de vijf mannen die voorop liepen neergeknald worden. Om de schrik er in te houden
schoten de soldaten om de haverklap op de straatstenen. We liepen via Groningen naar Duitsland,
waar we werden gesplitst. Met zo'n 1500 man moesten we in een gereedstaand turftreintje, in open
wagons, naar Meppen. Zo vervolgt Jan van Eden.. In Meppen (Groot-Hezinge) werden we naar een
kamp gebracht, waar ook Russen en andere nationaliteiten waren ondergebracht.
Op de vraag of er ook nog een kok bij was, stak ik de vinger op. Ik kreeg ook nog assistentie van een
echte kok (lotgenoot). Na 14 dagen gingen we met de turftrein verder. Onderweg ontspoorde hij en
het laatste eind moesten we lopen. We kwamen in de Bardel terecht. Een klooster dicht bij de
Hollandse grens. Ik kwam weer in de keuken. Met zo'n 15 man moesten we de maaltijden
verzorgen. Ook voor de Duitsers. Inmiddels had ik een Duitse soldaat gesproken, die een Rijksduitser
uit Haarlem bleek te zijn. Hij gaf mij de nodige tips ingeval ik de benen wou nemen. Met nog twee
Schiedammers waagden we de vlucht. Een betrouwbare stoker, hierbij ingeschakeld, hield de
schildwachten in de gaten. Eind januari, zo vervolgt Jan, ' s avonds omstreeks 18.30 uur wipten we
weg. Even later schrokken we omdat er werd geschoten en er lichtkogels werden afgevuurd. Maar
alles ging goed.

We kwamen bij een boerderij aan, waar het heel stil was. Was het een Nederlandse of een Duitse?
We tikten op een ruitje en toen de boer de staldeur open deed hoorden we dat we in Nederland
waren. Hij had snel in de gaten wat onze bedoeling was en wees ons hoe we het beste via Losser in
Enschede konden komen. Een weg langs de "Feldgendarmerie", een andere die half onder water
stond. We kozen de laatste.
Toen we de weg vervolgden, zo wees hij aan, liepen we tegen een huis aan dat gebombardeerd was
(het huis van de familie Stegge). Daarnaast moesten we aanbellen. We trotseerden de Dinkel en het
water. We belden aan en werden gastvrij ontvangen door de heer en mevrouw Bruinink. De kleren
werden gedroogd en er werd koffie gezet. We brachten de nacht in het hooi door. 's Morgens
werden we door de heer Bruinink gewekt, die ons met de fiets een eind op weg bracht naar
Enschede.
Gedurende de kerstdagen kwam in de Bardel de heer Rutgers uit Enschede op bezoek. Als lid van
een maatschappelijke organisatie bracht hij wat levensmiddelen voor de stakkers die aan het graven
waren. Mijnheer Rutgers - die zoals later bleek ook lid van de ondergrondse was - zei mij, bij hem te
komen als ik in moeilijkheden kwam. Dat kwam goed van pas. We werden onderweg niet
aangehouden en in Enschede wezen ze ons snel het opgegeven adres. De heer Rutgers deed open
en zei dat ik fluisterend moest praten, omdat de voorzijde van zijn huis door de Duitsers was
gevorderd. Met ons drieën werden we door hem naar een quarantaine station gebracht. Hij zei ons
niet te schrikken van het grote aantal Duitsers daar. Jullie worden daar naar een verwarmde ruimte
gebracht, waar mensen van de ondergrondse jullie zullen ophalen. Eerst moeten jullie papieren
krijgen, waarin staat dat jullie zijn afgekeurd en daarna moeten de nodige Duitse stempels worden
aangebracht. Hoe dat allemaal kon is voor mij altijd een raadsel gebleven. Vervolgens ben ik door
iemand van de ondergrondse opgehaald en naar een adres aan de Wooldriksweg gebracht. Ook
daar waren de mensen heel aardig. Na een week ben ik daar opgehaald en met twee andere
lotgenoten naar Hengelo gebracht. Onderweg was een controleur van de "Feldgendarmerie"
benieuwd naar het doel van onze reis. Onze begeleider vertelde hem dat het om een stelletje
afgekeurden ging. 's Nachts gingen we met de trein, overdag reed deze niet.. We kwamen niet
verder dan Zutphen. Hier was de nog enige intacte brug over de IJssel. De volgende dag arriveerden
we in Utrecht. Hier verlieten mijn lot/vluchtgenoten mij. Ze waren zo benauwd dat ze de laatste 65
km te voet zijn gegaan. In Utrecht ontmoette ik de vrouw van een dienstkameraad, met haar
buurvrouw, die op hongertocht waren geweest. Met hen ben ik tot Gouda gereisd. Verder ging de
trein niet. De laatste 25 km moest te voet worden gedaan. De vrouw van mijn dienstvriend was van
geboorte een Duitse. In Nieuwkerk waren we aan het einde van ons latijn. Vooral de vrouwen
konden niet meer. Een auto van de "Wehrmacht" werd aangehouden. De Duitse babbel lukte vlot
en we mochten mee. Op de Coolsingel zette hij ons af. De laatste 6 km heb ik gelopen, zo eindigt Jan
zijn verhaal.
Als dienstplichtig militair had hij in de Meidagen van 1940 gevochten. Zijn "Ausweis" voor de
voedselvoorziening had hem gevrijwaard van krijgsgevangenschap in 1943. Hulp van Twentenaren
en vooral de familie Bruinink, waar hij nog steeds goede contacten mee heeft, hebben er voor
gezorgd dat hij de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Zo besluit Jan van Eden, die inmiddels een
eind in de 70 is en door deze bijdrage nog eens moest terug denken aan die barre tijd.
E.J.B. Schoenmaker, nu wonende Snoekstraat 85 te Utrecht
Zijn vluchtverhaal uit klooster De Bardel.
Schiedam, 9 november 1944.
's Morgens om 06.00 uur ben ik naar Rosenburg gegaan om vervolgens via Vlaardingen naar
Maassluis te gaan. Een nieuw tafellaken had ik bij mij om te ruilen voor tarwe. En dat lukte aardig;
we hadden wat meer te eten.
10 november 1944. Ik ging om 07.00 uur naar de bakker met 8 ons tarwe om daaruit een brood
voor ons te laten bakken bij bakker Mees en Schoep om de hoek. Tot mijn grote schrik liep er een

"Oosterbuur" voor de deur die mij beval in de rij te gaan staan. het was razzia. Toen begon de
ellende voor mijn vrouw die met twee kleintjes van 1½ jaar en van 6 weken thuis zat. Na een paar
uur in de rij staan, moesten we naar de Merwedehaven. Mijn vrouw drukte mij nog gauw een
wollen deken in de handen (de enige die we bezaten). In de Merwedehaven werden we in de
donkere ruimte van een Rijnaak geduwd. onder de kreten "Schnell, Schnell". Daarna gingen de
luiken op slot. Na vele uren kwamen we in Kampen aan waar we dwars door het dorp naar de
kazerne werden gejaagd. Daar hebben we de gehele nacht gestaan. Liggen was niet mogelijk.
Vervolgens werden we in een goederentrein geduwd die niet op slot ging. Verschillende
jongens/mannen zijn onderweg uit de trein gesprongen.. Maarten van Sloot heeft dat met de dood
moeten bekopen. Uren later kwamen we bij de Duitse grens aan. Daar ging het op een turftreintje
dat onderweg uit de bocht vloog. Vluchten was niet mogelijk. Daarna kwamen we in een kamp met
felle lichten. De regen kwam met bakken uit de lucht. Wapengekletter en geschreeuw behoorden bij
het ontvangstceremonieel. Met mijn natte kleren heb ik op de vloer geslapen. Een dag later weer op
de turftrein. Nu als bestemming De Bardel, een klooster. Weer op de vloer slapen. Het eten was in
hoofdzaak een "Stekrüben"-prakje. Maar we hadden geluk dat er een kok bij ons was, Jan Stolk. Die
werd naar de keuken gehaald om voor de Duitsers te koken. Daar hadden we geluk mee want hij
smokkelde nog al eens een gemel, bestemd voor de Duitsers naar ons door. Maar op een gegeven
moment liep hij tegen de lamp en moest hij ook mee tankvallen graven.
We hadden als bewaker een soldaat die we in de wandelgangen "Opa Krom" noemden. Hij liep de
gehele dag met een stok te slaan. Een kamergenoot had zich bijna aan hem vergrepen. Gelukkig kon
ik dat voorkomen, anders was ik nooit thuis gekomen. Een keer heb ik meegemaakt dat iemand in
elkaar werd getrapt, ik heb hem nooit meer gezien. Een SS'er sloeg mij eens een keer met de zweep,
omdat ik niet hard genoeg werkte. "Bewegung, Bewegung" was zijn kreet. Stilstaan kende hij niet.
Inmiddels was het 14 februari geworden en in de kamer werd over vluchten gesproken, want we
zouden naar Bremen worden gebracht. Ik vroeg of ik als derde man mee mocht. De anderen waren
een onderwijzer en een zeeman. Ik nam een paar klompen mee van een Zaanlander, maat 48, met
stro gevuld.
15 februari zou het gebeuren. Na afloop van het werk moesten we ons gereedschap inleveren. Op
het sein van de zeeman doken we het bos in. Er werd nog wel geschoten, maar ze zijn ons niet
nagekomen. De zeeman wees ons met behulp van de sterren de weg. Na een paar uur lopen
kwamen we bij het klooster De Bardel. Daar lag veel prikkeldraad, waar we ons over heen rolden.
We hadden een tip gekregen, dat er een brug over de Dinkel was weggeslagen en op die plaats de
Dinkel doorwaadbaar was. Dat bleek een misvatting. Al snel ging ik kopje onder, maar ik kon goed
zwemmen en we kwamen aan de overkant. Beroerd was het, dat de Dinkel buiten haar oevers was
en het water ijswater.
Aan de overkant zijn we naar de tweede boerderij gerend (om warm te blijven). Ja hoor dat was een
goede boerderij. We werden daar gastvrij ontvangen door moeder Anna Bruinink en al snel kwam
ook moeder Fiemke Bruinink. We waren niet de eersten die hier hulp zochten en kregen. We kregen
droge kleren, eten en drinken en een warme plaats op de hooizolder om te slapen. De volgende
morgen moesten we al vroeg op pad, omdat de boerderij regelmatig door de Duitsers doorzocht
werd. Met een bedrijfswagen van Van Heek zijn we naar Enschede gebracht. Door het Rode Kruis
werden we naar een wasserij gebracht, kleren gereinigd en ontluisd. Later werden we opgehaald
door mevrouw Snuverink, 1e Veldkampstraat 42 Enschede. Zij had drie dochtertjes, Annie, Agnes en
Marietje. Ik werd naar een straat gebracht waar blijkbaar een V.I. overheen was geraasd. Onder het
puin was nog een keuken in goede staat en daar stond een bed. Een paar keer per dag bracht men
mij eten. Na 12 dagen kreeg ik mijn medevluchters weer te zien. Na afscheid van de weldoeners, zijn
we richting Hengelo gaan lopen. In de fabriek van Stork kregen we lekker eten. Toen richting Zwolle.
Bij Deventer moesten we de brug over, daar hadden we een Duitse trein voor nodig. We kregen
daar medewerking van een paar Duitse vriendinnen. Voorbij de brug zijn we uit de trein gesprongen.
Laat in de avond zijn we in Gouda gestrand. We mochten bij het Rode Kruis slapen. Schiedam lag
nog zo' 24 km verder. Dat leken wel 100 km. Er was ook nog een storm, die we pal tegen hadden.
Ter hoogte van Utrecht ben ik een fietsenmaker tegen gekomen, die schuin tegenover ons woonde.

Lieve, schreef ik, morgen kom ik weer koffie drinken. Wat was ik blij dat ik weer in huis was. En de
vrede kwam ook in zicht. Na 50 jaar heb ik nog steeds contact met de familie Bruinink.
Schoenmaker weet zich met zijn meer dan 80 jaren nog veel van die tijd te herinneren.

IX GEWELD VANUIT DE LUCHT
9.1 De vernietiging van de Duitse oorlogsindustrie
Boven West-Europa werd de strijd gedurende de eerste vier jaar bijna uitsluitend door de
luchtmachten gevoerd. De geallieerden streefden bij hun luchtoffensief geen directe militaire
doelen na, maar slechts indirecte: de vernietiging van de Duitse oorlogsindustrie en de aantasting
van het moreel van de Duitse bevolking. Gedurende de eerste twee jaar was de Luftwaffe een
geduchte tegenstander. Maar in de loop van de jaren 1943 en 1944 wijzigden de
krachtsverhoudingen in de lucht zich zodanig in het voordeel van de geallieerden, dat van de zomer
van 1944 af de Luftwaffe geen weerstand van betekenis meer kon bieden. De geallieerde
bombardementen op Duitse steden en industriegebieden namen in omvang en hevigheid toe. OostNederland lag op de aanvliegroutes naar het Ruhr-gebied en naar Duitse steden als Gronau, Rheine,
Münster, Osnabrück, Hannover, Braunschweig, Magdeburg en Berlijn. Over deze gebieden werden
ware bommentapijten uitgespreid. Ook Twente kreeg af en toe een deel mee. Geregeld verloren in
nood geraakte geallieerde vliegtuigen hun explosieve lading te vroeg (op weg naar Duitsland) dan
wel te laat (bij de terugkeer naar Engeland). Soms ook werd Nederlands grondgebied door
geallieerde vliegers aangezien voor Duits. Dit alles met navrante gevolgen.
9.2 Waar Losser vanuit de lucht mee te maken kreeg (1943-1945)
Bij de samenstelling van het hierna volgende overzicht, is gebruik gemaakt van politierapporten van
de gemeente Losser
21 januari 1943
Om ongeveer 20.00 uur valt een bom in Zuid-Lutte achter de woning van G.J. Kempers. Zeven
woonhuizen lopen schade op.
13 mei 1943
Een bom valt in Noord-Berghuizen. Zestien woningen worden beschadigd.
14 mei 1943
Er worden pamfletten door Engelse vliegtuigen uitgeworpen. De scholen wordt gevraagd deze in te
leveren.
13 juni 1943
Omstreeks 3 uur komt een Engelse vliegtuig neer op gronden van de weduwe Mollink in de
buurtschap Beuningen. De vlieger heeft beide benen gebroken, een schotwond door zijn linkerbeen
en is buiten bewustzijn. Een vrouwelijke arts uit Denekamp verleent eerste hulp. Duitse militairen
vervoeren de piloot met een Rode Kruis-auto naar het ziekenhuis in Gronau. Op het uniform van de
vlieger komt de naam Trott voor, wat volgens de Duitse militairen zijn familienaam zou zijn.
Bij de Punthuizen in Zuid-Lutte wordt een parachute gevonden. De vlieger wordt niet gevonden.
's Nachts om 02.30 uur in Noord-Berghuizen ten noordoosten van het woonhuis van Kloeze stort
een Engels vliegtuig neer. Drie huizen lopen schade op. De vlieger wordt in Weerselo gevonden.
Meerdere bommen gevonden in Losser, onder andere bij het erve Aveskamp en in Overdinkel bij
het erf van J. Olde Heuvel. Bij het erve Naafs in Overdinkel komen meer dan 100 bommen
(uitgebrande fosforbommen) neer.
8 juli 1943
In Beuningen in de gemeente Losser komt een witte ballon met daaraan een ronde blikken bus neer.

Deze bus is doorgegeven aan de commandant van het vliegveld Twente.
10 juli 1943
Omstreeks 01.30 uur zijn in de buurtschap de Haar bommen ontploft en is het huis van de familie T.
Naafs uitgebrand. Hier is een Engels vliegtuig neergestort. Een Engelse vlieger is door de Duitsers
gearresteerd. De stoffelijke resten van een andere Engelse vlieger zijn onder leiding van de
toenmalige gemeenteopzichter K. op de Algemene begraafplaats te Losser begraven (zie paragraaf
9.3). Het betreft de piloot J.O. Ingram van R.A.F. 61 sqdn. (25 jaar oud).
Bemanningslid Patching kwam bij het huis van meester Biesterbos in de Beekhoek terecht en werd
gevangen genomen (zie 9.3). De overige bemanningsleden sprongen af boven Duits grondgebied.
Dit waren J.E. Wood, J.D. Skinner, R.E. Ryder, J.R. Sharp en dhr. West-Cott.
13 juli 1943
Jachtopziener Sukkel - van het Arboretum in De Lutte - vindt in een haverland 2 flesjes en nog 3
gebroken flesjes. De Ortscommandant in Enschede is verwittigd.
26 juli 1943
Een Duits vliegtuig neergestort nabij het Lutterzand. De piloot vond de dood.
12 augustus 1943
Twee bussen met daaraan een parachute gevonden in een weide aan de Lossersedijk.
10 oktober 1943
Te Losser achter de zogenaamde kleigaten van Osse is een bom ontploft in een weiland. De krater
heeft een doorsnede van 8 meter en 3 meter diep.
Te Overdinkel achter de boerderij van Beernink wonende 0.620 is een gedeelte van een vliegtuig
neergevallen.
1944 - Het jaar van de landing in Normandië. De bombardementen op Duitsland namen in
hevigheid toe. Met als gevolg dat ook Nederland (en dus ook Losser) gebukt ging onder het
geweld uit de lucht.
14 januari 1944
Om ca. 21.50 uur stort in een bos, bij perceel N.L.79 (Noord-Lutte), eigendom van de heer G.
Sanderink, een 2-motorige Messerschmitt neer. De vliegers F.W. Horst Becker, Uffz. Karl
Almendingen en Gefr. Helmut Gnauck kwamen om het leven. Zij werden begraven op de Ooster
Begraafplaats te Enschede.
22 januari 1944
Omstreeks 00.30 uur stort op het land van landbouwer Rolink in de Noord-Lutte een 4-motorig
Engels vliegtuig neer. De hierbij omgekomen geallieerde vliegers worden op het Rooms-Katholieke
kerkhof in De Lutte begraven.
De bemanning bestond uit:
Jack Thomson, oud 20 jaar. Sergeant boordschutter.
Nationaliteit: Australiër
Jack Morgan oud 26 jaar. Sergeant boordschutter.
Nationaliteit: Engelsman

Conrad Johnston oud 26 jaar. Sergeant piloot.
Nationaliteit: Engelsman
Len Wijkes oud 22 jaar. Sergeant marconist.
Nationaliteit: Engelsman
Ernie Hennan oud 24 jaar. Sergeant 2e piloot
Nationaliteit: Australiër
Allen van R.A.F. 466 sqdn.
De Halifax B-111 serienummer H.X.-312 kwam zoals vermeld om 00.30 uur in stukken neer op de
akkers van de landbouwers Rolink, Noord-Lutte 143 en J. oude Ophuis no. 117. Eén bemanningslid
werd dood aangetroffen in het achterstuk van de machine, de anderen in de directe omgeving
daarvan. De andere vier, die dus in de directe omgeving werden aangetroffen, hebben nog getracht
zich per parachute in veiligheid te brengen, hetgeen mislukte omdat de machine toen vermoedelijk
al een te geringe hoogte had. De piloot Lyle Doust en sgt J.E. Dobson werden gewond in het RoomsKatholieke ziekenhuis te Oldenzaal opgenomen en kwamen na de oorlog behouden in Engeland
terug.
Oberleutnant Augenstein van de 9e Staffel van Nachtjagdgeschwader 1- van de vliegbasis Twente
die de bommenwerper neerschoot, overleefde de oorlog niet. Hij werd zelf op 6 december 1944 bij
Munster-Handorf door een Engelse nachtjager neergehaald.
30 januari 1944
Noodlanding van een eenmotorige Messerschmitt in Noord-Lutte. De piloot is naar het vliegveld
Twente overgebracht.
23 februari 1944
In de buurtschap De Lutte stort een Engels vliegtuig neer. Vijf Engelse militairen komen om.
8 april 1944
's Middags om 01.45 uur valt een bom in de buurt van de boerderij Groote Beverborg in Zuid-Lutte.
De 25-jarige landbouwersknecht Gerhardus Johannes Olde Teussink, wonende in Zuid-Lutte wordt
daarbij door een bomscherf dodelijk getroffen.
29 april 1944
In Noord-Deurningen bij perceel no. 88 valt een benzinetank neer van 2,6 m lengte en 50 cm
doorsnede. Vermoedelijk afkomstig van een Engels of Amerikaans vliegtuig.
4 mei 1944
In Noord-Lutte wordt bij perceel no. 44 een dunne rubber ballon gevonden met een doorsnede van
1 m. Ook wordt in Noord-Berghuizen een benzinetank van een vliegtuig gevonden.
10 mei 1944
In Zuid-Lutte bij perceel 211 wordt op het land een mitrailleur gevonden met 86 scherpe patronen.
Weduwe Tönis deed aangifte. Bij perceel 79 in Noord-Lutte wordt een loop van een mitrailleur
gevonden.
19 mei 1944
Aan de Denekamperstraat in Noord-Berghuizen wordt een boven de grond uitstekend projectiel
gevonden. Het wordt meegenomen door het hoofd van de afdeling Luchtbescherming en een Duitse
militair.

23 mei 1944
Twee diepe gaten met een doorsnede van 7 meter en een diepte van 7 meter worden in een
weiland in Zuid-Berghuizen aangetroffen. Schade ontstond aan de percelen no. 134a en 134c.
4 augustus 1944
Een Amerikaanse éénpersoons jager neergestort. Vlieger omgekomen.
26 oktober 1944
Om 14.30 uur. Een Amerikaanse jager in Noord-Berghuizen onder de gemeente Losser
neergekomen. Piloot neergekomen met een parachute bij het station van Oldenzaal en door Duitse
militairen meegenomen.
29 oktober 1944
Omstreeks 11.00 uur, zijn 13 brisantbommen uitgeworpen door Engelse of Amerikaanse vliegtuigen.
Ze zijn niet ontploft.
2 november 1944
Een brisantbom uitgeworpen omstreeks 01.15 uur in de berm van de spoorweg OldenzaalBentheim, waardoor schade werd aangericht aan verschillende wagons van een passerende trein.
5 november 1944
Omstreeks 13.30 uur vallen brokstukken van een Engels of Amerikaans vliegtuig neer in de
Zandbergen te Losser tussen grenspaal 3 en 4.
6 november 1944
Bommen gevallen in Noord-Berghuizen. Tien percelen lopen schade op.
11 november 1944
Vijf bommen neergekomen in Zuid-Lutte bij boerderij no. 214. Gaten van 7 à 8 meter doorsnede en
2 à 3 meter diep. Dak- en glasschade aan vijf woonhuizen.
22 december 1944
In een weiland te Noord-Berghuizen onder de gemeente Losser ter hoogte van de boerderij
Hazewinkel, is in de namiddag een Amerikaans eenmotorig jachtvliegtuig van het fabrikaat "Temple"
neergestort. Vermoedelijk door afweergeschut nabij Oldenzaal. De piloot van het vliegtuig was S.S.
Williams.
Ofer.C.E.N.Z. No. 412297 R.N.Z. A.F.
Aan de rugzijde van zijn kleren werden de letters D.O.N.O.T. en R.E.M.O.V.E. aangetroffen. De
verongelukte piloot is ter plaatse gekist en naar het lijkenhuis van het Rooms-Katholieke ziekenhuis
te Losser overgebracht.
Piloot S.S. Williams van R.N.Z.O.F. 486 Sqdn. ligt op het Rooms-Katholieke kerkhof te Losser
begraven. Zijn machine had serie no. E.J.215. Williams maakte zijn 241-ste vlucht en hij had als
jachtpiloot al 8 V1-raketten onschadelijk gemaakt. Tijdens de slag om Arnhem schoot hij een Duitse
jager neer en vocht voordien ook op Malta. Hij was gestationeerd op Volkel, dat toen al tot bevrijd
gebied behoorde.
30 december 1944
Bij het bos van Hazewinkel in Zuid-Berghuizen is een Duitse jager neergekomen. De piloot is
omgekomen.
In de maanden juni, juli en augustus waren de activiteiten van de geallieerden in de lucht merkbaar
minder. Naar alle waarschijnlijkheid als gevolg van de invasie (6 juni).

1945 - Het jaar van de bevrijding
4 januari 1945
Het jaar begon met het neerstorten van een Duits vliegtuig nabij de boerderij "Hakenberg" in
Noord-Berghuizen omstreeks 13.30 uur. De vlieger komt om.
Dezelfde dag nabij een dennenbos van de landbouwer Oosterbroek stort een ander Duits
jachtvliegtuig neer. De piloot komt om.
14 januari 1945
Omstreeks 10.30 uur stort een Engelse jager neer in een perceel bouwland aan de Hengelosestraat
in Noord-Berghuizen gemeente Losser, achter de woning van de weduwe Seijger. De piloot komt om
het leven.
Dezelfde ochtend voltrekt zich een drama in Losser: een Duitse jager stort neer op woonhuizen,
waardoor zes doden vallen (zie paragraaf 9.4). Een ander Duits toestel stortte neer in de
Zandbergen bij Losser. De vlieger heette Otto Schulz.
3 februari 1945
Weer vallen er bommen in Zuid-Lutte, nu in het weiland van de landbouwer Benneker. Er was geen
materiële schade.
6 februari 1945
Om 10.10 uur vallen twee bommen in Zuid-Lutte. Twee paarden van de landbouwer G.J. Notkamp
lopen letsel op.
Op dezelfde datum om 8 uur is in de weide nabij de boerderij van Gerrit Niemeijer een 2-motorig
Duits jachtvliegtuig neergestort, één van de piloten raakte gewond.
15 februari 1945
Omstreeks 07.55 uur ontploft een bom te Zuid-Lutte onder de gemeente Losser op een perceel
bosgrond, toebehorend aan de heer Ledeboer. Ooggetuigen verklaarden dat dit een zogenoemde
V1 of V2 zou zijn. Het projectiel sloeg een gat van ongeveer 2½ m diep en ongeveer 8 meter
doorsnede. De naburige boerderij van M.B. Wolters in Z.L.174 werd ernstig beschadigd. M.B.
Wolters kreeg verwondingen door glasscherven en werd in het Rooms-Katholieke ziekenhuis te
Oldenzaal behandeld. Van boerderij J.A. Luttikhuis Z.L.175 werd de achtergevel weggerukt.
27 februari 1945
Op een perceel bouwland van de landbouwer Goorhuis bij de Kalkzandsteenfabriek in ZuidBerghuizen maakte een Duits jachtvliegtuig een noodlanding. De vlieger is waarschijnlijk naar
vliegveld Twente gelopen, zo luidt het verhaal.
7 maart 1945
Piloot van een Duits jachtvliegtuig om ongeveer 15.30 uur met parachute afgesprongen in NoordLutte bij Lutterzand. Vliegtuig totaal vernield.
10 maart 1945
Een Duits jachtvliegtuig stort neer in het Lutterzand. Vlieger omgekomen.
13 maart 1945
Dirk Kleijzen, geboren 3-9-1891 te Steenwijkerwold, vindt bij een bombardement op Gronau op
dood. Hij werd op de Nederlands Hervormde begraafplaats begraven (zie annonce). Bij het
bombardement op Gronau kwamen ook Bernard Bloemen en Anna Welpelo om het leven.
31 maart 1945
Gerard Evertman (klein Graesken) zocht op Paaszaterdag 31 maart 1945 tezamen met zijn buurman

H. Poorthuis (Kempermans) de schuilplaats achter zijn huis aan de Enschedesestraat in Losser op,
toen luchtgevechten boven Losser plaatsvonden. De jachtbommenwerpers namen onophoudelijk
de wegen en terugtrekkende Duitse troepen onder vuur. Gerard Evertman vond in zijn schuilplaats
de dood door een kogel, afkomstig van één van deze vliegtuigen.

9.3 De "crash" op de Haar bij Losser
In de nacht van 10 juli 1943 omstreeks 01.30 uur stortte in de buurtschap De Haar een brandende
Engelse Lancaster-bommenwerper neer. Hierbij is het huis van de familie T. Naafs uitgebrand. De
vlieger John Richard Patching werd door de Duitsers gearresteerd. Zijn bewaking en begeleiding
werd toevertrouwd aan soldaten die in de Eerste Wereldoorlog dienst hadden gedaan. De stoffelijke
resten van een andere Engelse vlieger werden onder leiding van de toenmalige gemeenteopzichter
K. op de Algemene begraafplaats te Losser begraven. Het betrof de piloot J.O. Ingram van R.A.F. 61
sqdn. (25 jaar oud). Niet duidelijk is wat er met de overige bemanningsleden is gebeurd. Mogelijk
zijn zij op tijd afgesprongen nadat hun toestel in brand was geraakt.
Door bemiddeling van Adrie Roding, gemeentearchivaris van Enschede, werd onderstaande brief
van Margaret Patching uit Australië verkregen.
Mijn man John Richard Patching stierf op 8 juli 1988. John was aangenomen bij de R.A.F. als
vliegtuigbemannigslid in oktober 1940 en kwam in december 1942 in Engeland aan. Hij was toen 22
jaar oud. Er waren 60 passagiers op het schip, 30 van hen waren Engelse betalingspersoneel van
Singapore en 30 waren R.A.A.F. personeel. Van de dertig R.A.A.F. waren 23
vliegtuigbemanningsleden. Slechts vier van deze jonge mannen overleefden de oorlog. Hun reis naar
Engeland was lang, toen zij via Durban, Zuid-Afrika doorgingen naar Brazilië, Pernam Buco, Trinidad
en verder naar New York. Van waaruit zij in konvooi naar Liverpool voeren. Zij vormden het 61ste
squadron met als basis Sijerston, in het midden van Engeland. Het was zijn eerste operationele
vlucht toen zijn vliegtuig werd neergeschoten. Hij zei dat hij neerkwam in een weiland en prompt
werd gevangen genomen en naar Keulen gebracht onder bewaking van Duitse soldaten, die hem
veilig op de trein zetten, ondanks een woedende/dreigende menigte.
Hij was in het krijgsgevangenkamp Stalag Luftv. V.1. Heidenbrug-Oost Pruisen van augustus 1943 tot
juli 1944. Toen werd hij gezonden naar Storn in Polen. Vervolgens naar Fallingbostel in CentraalDuitsland, waar hij werd bevrijd in mei 1945. Hij werd door de R.A.A.F. vrijgegeven in oktober 1945.
John was zevenenzestig jaar oud toen hij stierf. Achterlatend een zoon en twee dochters. Hij genoot
volop van het leven. En zei elke dag was een "bonus". Hij droeg niemand een kwaad hart toe. Hij
sprak vol trots over Jack Ingram, die bij het neerstorten van het vliegtuig het leven verloor. Hij
kende de rest van de vliegtuigbemanning nauwelijks en onderhield geen contacten. Hij sprak vaak
over zijn vrienden in de krijgsgevangenkampen en nam actief deel in de
repatrieringswerkzaamheden naar Australië. Hij is officieel herdacht in een gedenkteken in het
N.S.W. park hier in Sidney.
Ik wens u alle succes toe bij de herdenkingsbijeenkomsten/festiviteiten in 1995.
Met vriendelijke groeten,
Margaret Patching
9.4 Losser wordt zwaar getroffen
Op de heldere zondagmorgen van 14 januari 1945 omstreeks 10.30 uur kon men een luchtgevecht
gadeslaan tussen diverse vliegtuigen. De jachtbommenwerpers waagden zich gevaarlijk dicht boven
de Losserse bodem. Tijdens dit gevecht kwam een rokende Duitse jager vanuit het westen laag
vliegend op het dorp aan. Plotseling was hij uit zicht verdwenen en volgde er een hevige ontploffing
en daarna een grote rookwolk. Wat was er gebeurd?

De Duitse jager was neergestort op twee dubbele woonhuizen, te weten de percelen D.161, D.160,
D.158 en D.159 gelegen aan de Dinkelstraat (de huidige Scholtinkstraat) te Dorp Losser. En
respectievelijk bewoond door de gezinnen.
Johannes Hendrikus Elferink
Gerhardus Fransiscus Krabbe
Johannes Antonius Stegge
Johanna Appels wed. van E. de Vries
Bij het neerstorten is het vliegtuig totaal vernield en de betreffende piloot omgekomen. Doordat
het vliegtuig vanuit westelijke richting komend tegen de achterzijde van de percelen vloog, zijn deze
nagenoeg totaal afgebrand. Van de percelen bewoond door de familie Elferink, Krabbe en De Vries
kon nagenoeg de gehele inboedel worden gered.
Doch van het gezin Stegge is alles verbrand. En vonden van deze familie de dood:
- Johannes Antonius Stegge, oud 46 jaar, vader van het gezin
- Maria Berendina Stegge, oud 17 jaar, dochter van het gezin
- Antonius Bernardus Stegge, oud 12 jaar, zoon van het gezin
- Petrus Johan Stegge, oud 9 jaar, zoon van het gezin.
- Margaretta Euphemia Stegge, oud 6 jaar, dochter van het gezin
- Bernardus Gerhardus Stegge, oud 4 maanden, zoon van het gezin
Gewond werden:
- Maria Hendrika Stegge-de Vries, oud 45 jaar, moeder van het gezin
- Johannes Gerhardus, oud 19 jaar, zoon van het gezin
- Martinus Egbertus, oud 14 jaar, zoon van het gezin
- Hendrikus Jacobus Gerhardus, oud 10 jaar, zoon van het gezin
- Maria Elisabeth, oud 7 jaar, dochter van het gezin
Twee kinderen van het gezin Stegge bevonden zich op het moment van de ramp niet in de woning
en bleven ongedeerd. In enkele ogenblikken werd een gezin totaal uiteen gerukt. De vader en vijf
kinderen komen om en de moeder en zes kinderen overleven de ramp. Groot is het medeleven met
dit zwaar getroffen gezin.
Op bovenvermeld tijdstip is eveneens nog een Duits jachtvliegtuig neergestort in de Zandbergen te
Losser. Ook hier kwam de piloot om het leven. De gedode piloten zijn door de te Losser
gestationeerde militairen naar het lijkenhuis in Losser gebracht.
De lichamen van de familie Stegge zijn naar het Rooms-Katholieke ziekenhuis te Losser vervoerd,
evenals drie gewonde personen. Twee ernstig gewonden zijn bij particulieren ondergebracht.
Een benzinetank van een vliegtuig vernielde gedeeltelijk een winkelpand van de weduwe Donker.
Het Duitse jachtvliegtuig Focke-Wulf dat op zondag 14 januari 1945 om 10.30 uur voormiddags
neerstortte op de percelen D.158 tot en met D.161 aan de Dinkelstraat te Losser, was een 1persoons gevechtsvliegtuig. De piloot was Erich Hexe, aldus een oogetuige, maar zij papieren zijn
zoekgeraakt.
Hieronder de technische gegevens.
Motor
:
1700 PK B.M.W. 801
Bewapening
:
2 x 13 m.m. m.g. 131
4 x 20 m.m. m.g. 131
Gewicht
:
ca. 5 ton
Lengte
:
8.95 m
Breedte
:
10.50 m
Hoogte
:
3.15 m
Snelheid
:
ca. 530 km/uur
Adrie Roding, gemeentearchivaris van Enschede, diepte uit het archief van het Luchtvaart Museum
Twente de volgende reconstructie van dit luchtdrama boven Losser op.

Weergegeven door twee geallieerde vliegers in hun gevechtsrapporten.
Het 411 Sqdn. vloog met de befaamde Spitfire Mark 9. Het squadron startte deze veertiende januari
1945 met twaalf toestellen voor een gewapende verkenning in het gebied Rheine-Enschede. In de
omgeving van Enschede ontmoette dit onderdeel elf F.W.190.s waarvan zij er drie wisten neer te
halen. Zelf leed dit squadron geen verliezen:
Toestel
:
Tijd start/landing
Vlieghoogte
Hoogte vijandelijk
vliegtuig
Claim

Spitfire 9E Serial R.R.201
:
09.31-11.06
:
ca. 2000 meter
:
:

ca. 150 m
1.F.W.190 vernietigd

Tijdens mijn vlucht als "Gele" boven Enschede, ontdekte ik zes tot 8.F.W.-190 s voorzien van
afwerptanks die op boomhoogte naar het noord-oosten vlogen. Ik dook met mijn machine naar
beneden om de meest links vliegende F.W.190 van de laatste twee aan te vallen. Ik opende het vuur
vanaf ongeveer 200 meter en zag inslagen in de linker vleugeltip. Door de snelheid vloog ik voorbij
de machine. Ik draaide mijn machine en ging over tot een tweede aanval. Pal van achteren vanaf
een afstand van 200 meter. Nu zag ik inslagen in de romp en vleugels waarop de F.W.190 ontplofte.
Het toestel stortte brandend neer in het dorp Losser. "Gele 2" p/o/ Young kan dit verhaal
bevestigen. Ik claim 1.F.W. te hebben neergeschoten.
Getekend: R. Audet Flt/Lt.
Toestel type
Tijd start/landing
Vlieghoogte
Hoogte vijandelijke
vliegtuigen
Claim

:
:
:

Spitfire 9E. Serial M.L.430
09.31-11.06
ca. 2000 m

:
:

ca. 150 m
1 F.W.-190 vernietigd.

Tijdens mijn vlucht als "Gele 3" in 411 Sqdn. op een gewapende patrouille, zagen wij vijandelijke
toestellen van het vliegveld Twente opstijgen. Ons Sqdn. maakte onmiddellijk rechtsomkeert en
zagen vliegtuigen op boomtophoogte naar het oosten vliegen. Mijn no. 4 en no. 1 doken op de
laatste twee toestellen uit deze formatie van acht F.W. 190 s. Ik gaf vanaf 300 m gedurende 1
seconde een vuurstoot af en raakte de rechterkant van het toestel. Ik zag inslagen in de vleugels en
de romp en vervolgens verdween de F.W. onder mijn neus. "Gele 1 en 2" zagen hem daarna de
grond ingaan ongeveer 2 kilometer ten noord-oosten van Losser. Ik claim 1 F.W.-190 te hebben
vernietigd.
Getekend F/O. Doran
9.5 Bommen op Glane
Op de atlas is het al moeilijk genoeg om dit kerkdorp te vinden, maar uitgerekend hier sloeg op
donderdag 15 februari 1945 het oorlogsgeweld toe. Omstreeks 14.00 uur vielen er een 35-tal
brisantbommen, afgeworpen door Engelse of Amerikaanse vliegtuigen en dompelden Glane in diepe
rouw. Deze bommen vielen in de nabijheid van de percelen G.62 tot G.113. Ongeveer 30 hiervan
ontploften bij dit bombardement en hierbij kwamen om het leven:
Johanna Maria Koertshuis, echtgenote van H. Elferink geboren te Losser 25 Nov. 1881 wonende te
Losser G.74.
Bernardus Johannes Boerrigter geboren te Losser 23 April 1916, wonende Losser G.63.

Herdrik Verbeek geboren te Enschede 18 Aug. 1899, wonende Ploegweg 103, Hengelo.
Gewond werden:
Mej. van de Struik-Van der Sloep 21 jaar wonende te Losser G.109.
Anna Vrielink, oud 17 jaar, wonende te Losser G.107
Herman de Vries, oud 9 jaar, wonende te Losser G.110
Frits Damhuis, oud 12 jaar, wonende te Losser G.113
Lies Ebbing, oud 12 jaar, wonende te Losser G. 113
Suze Ebbing, oud 12 jaar, wonende te Losser G. 113
Minie Matthis, oud 4 jaar, wonende te Losser G.11
De slachtoffers alsmede de zwaar gewonden werden naar het ziekenhuis St. Bernardus gesticht te
Losser overgebracht.
Diverse woningen in de buurt van de gebombadeerde percelen werden min of meer ernstig
beschadigd, waarvan er plm. 25 verwoest of totaal onbewoonbaar.
Omdat er nog ontplofte bommen zouden liggen werd een gedeelte van de betreffende percelen
afgezet en de in gevaar verkerende woningen ontruimd. Glane was op 15 februari 1945 in rouw.
9.6 wat gebeurde er nog meer aan de Glane
De laatste week voor 10 mei 1940 moesten de inwoners van Glane iedere avond de handen extra
uit de mouwen steken, door de planken over de Glanerbeek weg te halen, die ze er 's morgens
uiteraard weer overheen moesten leggen. De Pruus kon eens komen??? Maar waar en wanneer?
Ook Glane werd kennelijk gezien als een mogelijk invalspunt.
Twee grenssoldaten, Jan Strategier en soldaat Jansen, kwamen een tijdje na de Duitse inval nog
eens polshoogte nemen om te kijken hoe hun patrouilleroute van vóór 1940 er bij lag. Toen zij de
grens even kwijt waren kreeg de duitse douane hen in het vizier. Op hun vlucht probeerden zij zich
te verstoppen in huize Fischer aan de Glane. Dat was allemaal nog goed afgelopen, als niet een
"Deutschfreundliche" inwoner van Glane van de familie B. zich met de zoektocht had bemoeid. Hij
hielp de Duitsers een handje met als gevolg dat de twee voormalige grenssoldaten op de zolder
werden gevonden en ingerekend. Een straf van ongeveer 6 weken in een kamp in Polen was het
gevolg.
Een ander lid van de familie B. meldde zich overigens vrijwillig voor het oostfront.
In het voorjaar van 1945 liep de Dinkel over en kwam Glane onder water te staan. Voor korte tijd
was het kerkdorp vanuit Losser onbereikbaar. De kinderen gingen spelevarend in een wastobbe
naar de grens, zo vertelt een grensbewoner.
Na de bevrijding konden de bewoners van Glane hun denkbeelden over twee "Deutschfreundliche
families kenbaar maken, die door de Nederlandse overheid als ongewenst waren aangmerkt. De
families probeerden toen met een handtekeningenaktie in Glane te bereiken om toch in Nederland
te kunnen blijven. Voor één familie ( Ten H., ook wel genoemd het "Hitlerboerke", leverde dit een
negatief resultaat op. Zij moesten verdwijnen en de boerderij kwam in handen van de familie P.

DE TRAGEDIE VAN JAN STRATEGIER
Zoals reeds ter sprake kwam hadden de grenssoldaten goede contacten met de grensbewoners. Een
koffiepraatje kon dan uitlopen op een blijvende verbintenis. Zo ook voor Jan Strategier, sergeant bij
de grenswacht en in zijn burgerleven werkzaam als ambtenaar op de provinciale Griffie in Arnhem.
Hij vond niet alleen een gezellig koffiehuis aan de Glane, maar ook zijn bruid Dini Fischer. Het klikte,
zoals dat in de volksmond heet en het werd een blijvende verbintenis. In 1942 werd het
huwelijksfeest gevierd in Hotel Smit in Losser en nam Jan de Losserse onderwijzeres mee naar
Arnhem.
Deze verbintenis werd door de Duitse bezetter wreed verstoord, toen in juli 1944, op een
huwelijkfeestje van Jan's zus, een liedje werd gezongen, waarvan Jan de geestelijke vader was. In dit
liedje werd de Rijkscommissaris Seys-Inquart, de zetbaas van Hitler in Nederland, op de korrel
genomen. De bruidegom was namelijk onderwijzer en had op de middelbare school voor het vak
Duits nooit meer gehaald dan een zes en een half. Maar dat was altijd nog meer dan "zes en een
kwart", zo werd geciteerd en zo werd
Seys-Inquart te kijk gezet.
Een op het huwelijkfeest aanwezige pater stak het papiertje, waarop het liedje stond in de zak van
zijn pij, maar werd op zijn thuisreis in de trein gecontroleerd door de SS. Het briefje werd gevonden
en de verbolgen Duitsers kwamen bij Jan Strategier terecht als zijnde de schuldige. Hij werd
gearresteerd en via kamp Amersfoort op transport gesteld naar Neuen Gamme bij Hamburg.
Onderweg heeft hij in Driene bij Hengelo (O) een briefje uit het raam weten te krijgen, waarop
stond dat hij naar dit Duitse kamp werd afgevoerd. In dit concentratiekamp, dat aan het einde van
de oorlog niet meer over gas en water beschikte is Jan Strategier gestorven, vermoedelijk aan tyfus.
Vijtien jaar later zijn door een Frans identifiacatieteam de stoffelijke resten van de in dit kamp
omgekomen gevangenen opgegraven. Jan Strategier kon worden geïdentificeerd aan de hand van
gebitsgegevens. Op 10 augustus 1960 is hij herbegraven op het kerkhof van de
oorlogsgravenstichting te Loenen op de Veluwe.
DE BITTERE TOCHT HUISWAARTS
Tijdens de geallieerde luchtlandingen bij Arnhem op 17 september 1944, werd door de Duitsers een
viertal huizen opgeblazen om zo een beter zicht op de Rijn te krijgen. Daartoe behoorde ook het
perceel Heuvelink no. 14, bewoond door mevrouw J.M. Strategier-Fischer. Zij kreeg het bevel het
pand binnen enkele uren te verlaten. Met slechts een kinderwagen, met daarin een kind van
anderhalf jaar, en verder wat handbagage moest zij vluchten. Zij was bovendien ook nog in
verwachting van haar tweede kind. Zij ging naar Apeldoorn, waar een kennis van de familie woonde,
een douane-ambtenaar, die in de Eerste Wereldoorlog in huize Fischer aan de Glane had
gebivakkkerd. De tocht over de Veluwe met de baby in de kinderwagen en de overnachting daar zal
ze nooit vergeten. In Apeldoorn kwam hulp van een bevriende relatie uit Enschede, die haar per
auto weer naar Losser bracht, een gruwelijke ervaring rijker. In Losser werd zij liefdevol opgevangen
en zij denkt met dankbaarheid terug aan de vele hulp, die zij van de buren in Glane mocht
ontvangen.
Tot aan haar pensionering is zij daarna in Losser werkzaam geweest
als onderwijzeres aan een lagere school en vanuit Overveen, haar huidige woonplaats, zal zij in de
komende meidagen ongetwijfeld nog eens terugdenken aan deze bizarre en droevige tijd.

X IN DE FRONTLINIE
10.1 Het georganiseerd verzet in de laatste oorlogsweek
De laatste dagen voor Pasen 1945 waren voor de SG van Losser zenuwslopend. De snelle opmars
van de geallieerde troepen in Twente kwam onverwacht. Van uur tot uur moesten de orders
gewijzigd c.q. aangepast worden. Hoe zou de zaak zich ontwikkelen? Overal zag men terugtrekkende
Duitsers. Elk vervoermiddel was welkom. Een leger op terugtocht, gedesorganiseerd en
waarschijnlijk het vechten beu. Alhoewel, het was oorlog.....nog steeds.
Een greep uit een rapport van de BS-SG te Losser omtrent de Paasdagen 1945.
Dinsdag 7 maart 1945
Aan de hand van de binnengekomen berichten en rapporten blijkt, dat de Duitse auto's thans
voorzien zijn van bezems aan de spatborden. Dit neemt echter niet weg, dat wordt waargenomen,
dat er nog vijandelijke wagens met bandenpech te kampen hebben gehad. De commandoposten
worden ingenomen. Het zijn bij uitstek strategische punten, vanwaar alle verbindingswegen van en
naar Enschede en Oldenzaal kunnen worden gade geslagen. Speciale koeriers zijn aangesteld,
teneinde de bewegingen der Duitsers zo spoedig mogelijk te kunnen rapporteren. Vanuit het
hoofdkwartier komen berichten, waarin diverse maatregelen worden aangekondigd, die in verband
met sabotage genomen moeten worden. Op de daarvoor in aanmerking komende wegen wordt
nogmaals gestrooid, doch de Duitsers blijken hierop verdacht te zijn en hebben hier en daar posten
uitgezet, welke echter met veel moeite en geduld ontweken kunnen worden.
Zondag 25 maart 1945
De groot alarm-toestand is ingetreden. Alle leden der SG worden gealarmeerd en de in bezit zijnde
wapens worden nog eens grondig nagezien. Er heerst echter ontevredenheid over het feit, dat er
niet voldoende wapens aanwezig zijn. Uit Glanerbrug worden 's middags zogenoemde Spaanse
ruiters en scherven gehaald. Een en ander wordt straks uitgestrooid op de hoofdwegen, tot zelfs 5 á
6 kilometer op Duits gebied. In verband met het zich op de weg bevinden van veel Duits rollend
materieel, was hier de grootst mogelijke voorzichtigheid geboden.
Maandag 26 maart 1945
Rapporten komen binnen, waaruit blijkt dat het strooien van spijkers succes heeft gehad, want in de
nacht kon geconstateerd worden dat diverse Duitse wagens langs de kant van de weg stonden,
teneinde de banden te verwisselen of te repareren. Opdracht wordt gegeven om met het strooien
door te gaan.
Woensdag 28 maart 1945
Door de Duitsers wordt bekend gemaakt, dat alle mannen van 18 tot 45 jaar zich moeten melden
voor werkzaamheden op het vliegveld Twente.
Donderdag 29 maart 1945
Uit Enschede worden overalls voor de daarvoor in aanmerking komende SG-leden gehaald. De
terugtocht verloopt niet zonder moeilijkheden, aangezien de Landwacht posten heeft uitgezet op
een bepaalde plaats hebben een paar landwachters zich verdekt opgesteld achter een huis, zodat de
koeriersters die hierop niet verdacht waren, bijna in de handen waren gevallen van deze gehate
personages. Door grote tegenwoordigheid van geest, slagen zij erin dwars door een bos en langs
min of meer onbegaanbare wegen en paadjes veiliger oorden te bereiken en de kledingstukken op
de afgesproken plaats af te leveren. Later op de dag worden de overalls naar de betreffende
buitengebieden vervoerd, hetgeen voorzichtig moet geschieden, aangezien inmiddels vele Duitsers
in de omgeving zijn aangekomen en langs de wegen verschillende huizen in beslag hebben

genomen.
's Nachts wordt een zendapparaat met antenne dat in een tuin staat opgesteld beslopen en getracht
dit onklaar te maken. De Duitsers maken echter alarm en slechts door hun uitstekende
terreinkennis, gelukt het de SG-mensen te ontkomen.
Noot:
Dit ophalen van armbanden en kledingstukken (overalls) werd uitgevoerd door de koeriersters
Gerrie Lesscher, Annie Molendijk en Betsie Reuver. De moed en onverschrokkenheid waarmede zij
door bossen en modderpaden in de duisternis hun levensgevaarlijke opdracht uitvoerden is
onvoorstelbaar, aldus een tijdgenoot, die deel uitmaakte van de SG. Indien ze betrapt waren, was de
kogel hun lot geweest.
Vrijdag 30 maart
Er worden weer eens razzia's op mannen gehouden. Overdag worden diverse middelen gehaald
voor de SG-leden, terwijl er 's nachts enige belangrijke kabels der Wehrmacht onklaar gemaakt
kunnen worden. De wegen worden nogmaals bestrooid.
Zaterdag 31 maart 1945
De bewegingen en verdere stellingen van de vijand worden bespioneerd, terwijl een overzicht wordt
gemaakt om erachter te komen hoeveel Duitsers in Losser worden opgesteld. Een paard en wagen
wordt gecharterd ten einde uit Enschede wapens en munitie te halen. Paard en wagen worden door
de terugtrekkende Duitsers onmiddellijk in beslag genomen.
10.2 De laatste twee dagen van de bezetting
Deze waren voor velen de beroerdste. Het ordelijke Duitse leger van 5 jaar terug was vervallen tot
in een chaos van heen en weer trekkende onderdelen. Het moreel van de Duitse troepen, die alleen
nog maar vochten uit lijfsbehoud, werd danig op de proef gesteld. Het terugtrekken van de troepen
zal wel volgens een bepaald plan hebben plaats gevonden, waarschijnlijk via Enschede - Oldenzaal Nordhorn - Lingen. Maar door de snelle achtervolging van de geallieerden werd de Duitse
terugtocht danig in de war gestuurd. In Losser zag men groepjes soldaten die op verschillende
plaatsen hun pantservuisten in stelling brachten en ook bereden artillerie die van hot naar her trok.
Volgens waarnemingen van de SG nestelde zich in Losser een 'Falmschirm-Abteilung', bestaande uit
zo'n 1000 á 1500 man die van plan was verzet te bieden. Er waren bange vermoedens dat de
geschiedenis van Vorstbisschop Bernard van Galen (bijna 300 jaar geleden) zich zou herhalen.
Aan de Enschedesestraat waarschuwde de daar wonende reserve-kapitein van het Nederlandse
leger vrijdag voor Pasen (30 maart 1945) de buurtbewoners dat het ergste te verwachten was.
Helemaal ongelijk had hij niet, want in de nacht van 30 op 31 maart 1945 werd het kruispunt
Enschedesestraat-Broekhoekweg door terugtrekkende Duitsers opgeblazen. Een krater van
ongeveer 15 meter doorsnede en 3 meter diep was het gevolg. Jan Schansert (46 jaar) die in de
Voswinkelsteeg no. 3 woonde werd door een bomscherf dodelijk getroffen. Hij stond achter het
voorraam te kijken naar de Duitsers die daar toen de weg ondermijnden, niet vermoedend wat
enkele ogenblikken later zou gebeuren. De bloedsporen op het behang waren de stille getuigen van
het zoveelste slachtoffer. De woningen die er dicht bij stonden, onder andere van de familie Van de
Wal en De Vries werden totaal verwoest. Aangrenzende woningen liepen zware schade op.
10.3 Losser onder vuur
Aan de Hogeboekelerweg vanaf de kruising Broekhoekweg hadden zich massa's Duitse soldaten,
gewapend met pantservuisten, handgranaten en mitrailleurs, in de berm van de weg verschanst.
Een jonge man, die probeerde wat klein vee bij een boer aan de Hogeboekelerweg in veiligheid te
brengen, werd met een 'snauw' van een soldaat, met in de ene hand de jeneverfles en in de andere

een 'Pantzerfaust', gesommeerd weg te gaan. "Mach das du hin komst, gleich gehts los." Het was
vrijdag voor Pasen 5 uur.
Op de kruising Immenhofweg-Hogeboekel werd in de nacht van 30 op 31 maart 1945 eveneens de
weg opgeblazen. De splitsing Oldenzaalsestraat-Smuddeweg onderging eenzelfde lot. De ravage aan
de omliggende woningen was groot. Op het plein voor het gemeentehuis krioelde het van Duitse
soldaten, aldus een SG'er die boven de winkel van Holst aan de toenmalige Voorstraat, de gang van
zaken gadesloeg. Hij had opdracht gekregen van de commandant om zich daar te melden en was via
de bekende weg (vanuit het erf van hotel/restaurant Lemmink, achter langs) binnen gekomen.
's Nachts waren er landmijnen met ontstekingsmechanismen in de riolen gelegd, die door de SG
onder leiding van Kloosterman onschadelijk werden gemaakt.
Een paard met wagen was altijd nog een beter vervoermiddel dan met het eigen voetwerk op de
retourtocht te gaan. Een landbouwer aan de Hogeboekel die de bui al zag hangen, probeerde 's
nachts zijn paard bij de boerderij Roterman/Bolhaar in veiligheid te brengen. Toen hij dit had
geklaard kwamen vier Duitse soldaten daar binnen om te 'schaften'. Met de grootste moeite kon hij
zijn paard in een veel te kleine ruimte verstoppen.
Bij Ledeboersbos-Haagsebos meldden zich vrijdagmiddag de eerste verkennerwagens van de
'Tommies'. Zij werden door de heer Ledeboer, die daar een schuiladres had, geïnformeerd over de
aanwezigheid en de ligging van de Duitse troepen.
Intussen had de leiding van de SG in Losser de Engelse commandant in Gronau op de hoogte
gebracht van de toestand in Losser. Deze wijzigde vervolgens zijn plannen en liet Losser liggen. Hij
koos de de weg Glanerbrug-Glane, waar op zaterdag de weide tegenover het huidige benzinestation
vol stond met Engelse legervoertuigen en soldaten, die bebaard en vuil door weer en wind, soms
niet te herkennen waren, aldus mevr. S. aan de Glane. 's Nachts werd bij haar op zolder stro gelegd
om zo'n twintig van deze soldaten een beter onderkomen te geven. Zij verleende die dienst graag.
De druk van het Duitse juk waren ze immers kwijt. Haar broer hoefde niet meer onder de vloer en
haar zieke vader werd niet meer van het bed gelicht. In de toenmalige Vereniging aan de Glane was
het Duitse muisgrijs ook verwisseld voor de 'Tommy-plunje'. Mevrouw Kuipers, toen nog wonende
op de Vereniging, naaide met veel plezier een 'Winkelhaak' in de broekspijp van een
bevrijdingsluitenant van de vijfde Brigade van de Guards Armoured Division dicht, zodat hij met een
compleet kostuum verder het Derde Rijk in kon marcheren.
"WIR WERDEN UMKESSELT". Dat was de reactie van de aanwezige Duitsers in Losser terwijl ze op de
vijand zaten te wachten, die maar niet kwam opdagen. De boel werd bij elkaar geraapt en langs
allerlei sluipwegen probeerde men Losser te verlaten en Duits gebied te bereiken om zich weer bij
de 'Einheit' te voegen. Zo'n vijftien man bleef volgens de SG achter om vernielingen aan te richten,
ontstekingen in de riolen aan te leggen etc.: zogenoemde 'Sprengcommandos'. Een drietal Duitse
militairen waaronder een aalmoezenier verstopten zich in een hooiberg in Brilmansdennen. Zij
werden zondag opgemerkt door de bewoners van een aanliggende boerderij. De SG werd hier op
attent gemaakt en probeerde ze in te rekenen. Men wist niet of ze nog bewapend waren en over
welk soort bewapening ze beschikten. Behoedzaam werd de omgeving verkend, maar verdere
activiteiten waren er niet. Nadat bij de boerderij nog eens geïnformeerd was naar de juistheid van
hun melding, werd het aanvalsplan opgesteld. B. Tijhuis zou de hooimijt zo dicht mogelijk
benaderen en de Duitsers het bevel toeroepen zich over te geven. De rest van de SG zou op afstand
de hooimijt omsingelen om vluchten te voorkomen.
Op handen en voeten, het zogenoemde 'tijgeren' in militaire vakterm, naderde B. Tijhuis de
hooimijt. Op schootsafstand gekomen riep hij in zijn beste Duits: "SIE MÜSSEN HERAUS KOMMEN".
En wat later met stemverheffing: "SIE MÜSSEN SICH UBERGEBEN INNERHALB EINE MINUTE SONST
WIRD GESCHOSSEN."
Deze bevelen schijnen op de Duitsers wel indruk gemaakt te hebben. Want toen de 'minute um
war', kwamen ze tenminste met een witte zakdoek in de hand zeer spoedig te voorschijn. Met de
handen in de nek en met B. Tijhuis met de stengun in de aanslag erachter werden zij opgesloten en
later naar Oldenzaal overgebracht. Wie B. Tijhuis nog gekend heeft, met ogen waaruit in normale
doen al vuur straalde, kan zich voorstellen wat voor schouwspel dat was aldus een oud SG'er.

10.3.1 De Duitse verdediging
De 800 man Duitse "Falschirmtruppen" moet een schatting geweest zijn. De leider van de SG in
Losser meende dat het zelfs om 1500 parachutisten ging, die zich in het dorp nestelden en
probeerden daar een verdedigingslinie op te werpen. Hij heeft deze gegevens door laten seinen
naar de Engelse commandant in Gronau. Hij vreesde dat Losser het slagveld zou worden.
Adrie M. Roding, gemeentearchivaris van Enschede, stelde uit zijn archief stafrapporten van de
Guard Amoured Division (samengesteld uit afluister- en ondervragingsrapporten en eigen
waarnemingen) ter beschikking. Hieruit blijkt dat op 2 april 1945 ('s maandags) om 11.40 uur
melding wordt gemaakt van de aanwezigheid in de daarvoorafgaande nacht - van het hoofdkwartier
van de 8e Parachutistendivisie. Met name het 22e en 24e regiment van deze divisie zouden als
opdracht hebben gehad Losser te verdedigen. Gemeld werd dat ieder regiment bestond uit drie
compagnieën van elk 80 man, zodat zich in totaal een kleine 500 man in de omgeving van Losser
heeft opgehouden.
Tezelfdertijd werd tevens gemeld, dat deze eenheden ondermeer de beschikking hadden over een
Mark 3 tank en 75mm- geschut. De orders van deze eenheden luidden naderhand om zich op
ordelijke wijze terug te trekken vanuit Losser en via Bentheim-Schuttorf en Lingen tot achter het
Dortmund-Ems kanaal, alwaar men een verdedigingslinie zou opwerpen.
Om 20.24 uur berichtte een patrouille van de 2e Bataljon Grenadiers Gards aan de staf, dat Losser
nog verdedigd werd door circa 200 Duitsers, hetgeen men uit de mond van burgers had vernomen.
Genoemde patrouille trok zich daarop echter direct terug na eerst de 53 Welsh Division (deze
rukten via Duits grondgebied en via Glanerbrug op naar het noorden) te hebben verzocht Losser
vanuit het zuidoosten te willen schoonvegen. Om 21.54 uur meldden verkenningseenheden van
deze laatste divisie dat men te Losser 200 man infanterie en 7 stukken gemechaniseerd geschut had
waargenomen, die zich echter terugtrokken. Waarheen is hun niet bekend.
Op 3 april meldde een verkenningswagen behorende tot de Household Cavalery regiment
(verkenningseenheid) om 10.00 uur Losser te zijn binnengereden en aldaar geen Duitsers meer te
hebben waargenomen. Pas om 19.15 uur die dag werd Losser gemeld als 'geheel gezuiverd'.
10.4 De laatste oorlogsdagen in De Lutte
Een lange stroom van vluchtende Duitsers vermengd met Duitsgezinde Nederlanders trok reeds
vanaf Goede Vrijdag om en door De Lutte richting Duitsland. Oldenzaal en het naburige vliegveld
werden in paniek verlaten. De Radboudschool in oldenzaal, waar oorlogsmateriaal was opgeslagen,
stond in brand. De reguliere weg Oldenzaal-Bentheim was vol vluchtenden, maar ook de Postweg
werd vanaf de Enschedesestraat bij Oldenzaal gebruikt om een veilig heenkomen te zoeken. In De
Lutte lieten de Duitsers één van de drie luchtdoelgeschutwagens, die in de berm vastliep, achter (zie
foto). In de buurt gevestigde boeren moesten vooral op hun paard letten, want alles dat zich kon
voortbewegen werd door de vluchtende bezetter in beslag genomen.
De geallieerden zaten de Duitsers zo dicht op de hielen, dat zij nauwelijks konden ontkomen laat
staan een nieuwe verdedigingslinie aanleggen. De oprukkende Britse legers kwam dit goed uit; zij
hadden haast bij het veroveren van zo veel mogelijk Duits grondgebied. Dit bood de geallieerden de
mogelijkheid om straks een vinger in de pap te hebben bij de vredesonderhandelingen met de
vanuit het oosten oprukkende Russische bondgenoot.
Bij de spoorwegovergang "De Poppe" gebruikten de geallieerde tanks ook de spoorlijn als
straatweg. De stalen monsters schoten op alles wat bewoog of de muisgrijze kleur van het Duitse
uniform had. Zij gingen er vanuit dat slechts van een dode vijand geen gevaar meer ted duchten
was. Om de schrik er in te krijgen, was het dan ook gebruikelijk bij het binnenkomen van een stad of
dorp, eerst een paar salvo's door de straten te jagen.
Vanaf de Bentheimerstraat werd het Bernardusgebouw, waarin Duitse munitie lag opgeslagen,
onder vuur genomen. De Rooms-Katholieke kerk en aangrenzende gebouwen liepen schade op. In
de kerk werden onder andere het orgel en de communiebank beschadigd. De jachtbommenwerpers

en kleine verkenningsvliegtuigen die boven de aanstormende geallieerde legers cirkelden, hielden
deze op de hoogte van de omvang en positie van de Duitse weerstand. De berm van de weg en de
sloot was een geliefde plaats voor de Duitsers om zich te verdedigen respectievelijk zich schuil te
houden. Lijfsbehoud en waarschijnlijk ook morele instorting waren de oorzaken, dat van een
georganiseerde tegenstand nauwelijks nog sprake was.
In het Lutterzand hadden de Duitsers ook een vluchtroute uitgezet door de bomen langs de route te
markeren met strobanden. De omringende boeren of de ondergrondse verwijderden deze echter
snel en verdwenen was de vluchtroute. Wellicht raakten hierdoor twee Duitse militaire
Volkswagens, die vanaf Beuningen kwamen, in het Lutterzand het spoor bijster. De inzittenden
vroegen aan de boeren ter plaatse hoe ze het snelst in Bentheim konden komen. Ze werden
verwezen naar de straat Oldenzaal-Bentheim en reden daarbij pardoes in het vuur van de
geallieerde tanks die zich reeds op de Bentheimerstraat richting Bentheim bewogen.
Ter hoogte van hotel Bloembeek (toen café/boerderij van Lijda Morsink), waar de Bloembeek onder
de Beuningenstraat door stroomt, kregen de tanks van de "Tommys" die ter hoogte van "Reuvers
Teun" (nu restaurant "Twentse Taveerne") reden de Duitse wagens in het vizier. Met enkele korte
salvo's werden de wagens in een hoop schroot veranderd.
De gevolgen waren voor de inzittenden verschrikkelijk. Van de wagen die het dichtst bij Hotel
Bloembeek reed, werd de bijrijder met een afgerukte hand en een afgeschoten been buiten de
wagen geslingerd (zie foto). De chauffeur - majoor Pasmeijer (zie noot) - bleef schuin achter het
stuur met een afgeschoten been dodelijk verwond in de wagen achter (zie foto). De eikebomen op
deze foto staan er, nu wat forser, nog steeds.
In de tweede wagen, die een paar honderd meter verder werd getroffen, werd één Duitse militair
gedood, één gewonde gevangen genomen en wist één Duitser te ontsnappen. De wagen werd door
een geallieerde tank van de weg geschoven en bij de eerste wagen in de sloot gedrukt.
De doden bleven liggen waar ze lagen......een paar dagen lang....het was oorlog, ook even in De
Lutte. Niemand wist hoe de situatie zich zou ontwikkelen. In sommige plaatsen lieten de Duitsers
zich plotseling weer even zien. In de gemeente Losser, waar M.J. Bolhaar (de leider van de SG) op
bewonderenswaardige wijze in deze hectische situatie leiding gaf, kwam men handen te kort. De
gemeenteopzichter die het ophalen van stoffelijk overschotten normaal regelde was geïnterneerd,
want hij was in de oorlog op eigen verzoek Rijksduitser geworden.
De lijken van de soldaten werden uiteindelijk - samen met die van andere Duitse gesneuvelden uit
de gemeente - in een massagraf op de Algemene Begraafplaats ter aarde besteld. Van een viertal
Duitse gesneuvelden in de gemeente Losser zijn nooit de gegevens boven water gekomen.
Op het Duits munitielager "Martha" aan de Denekamperstraat bij Oldenzaal was enkele dagen
eerder (op Goede Vrijdag) een Duits militair die daar op wacht stond, door een geallieerd
bombardement om het leven gekomen. Het was Herbert Weissenborn, geboren 20 mei 1925. Hij
werd (tijdelijk) door de Duitsers begraven op het erf van de boerderij Heijdens - Beuningerstraat no.
8, achter de haag die dicht langs de weg staat en later in het massagraf op de Algemene
Begraafplaats in Losser bijgezet.
De geallieerden moesten verder en toen de berichten binnenkwamen dat Bentheim geen vrije
doortocht verleende, werd het geschut bij Hotel Borchert, op het Kruiselt en de Hanhofweg in
stelling gebracht. Na een drietal salvo's ging de opmars verder. Bij de gevechten in De Lutte op 2
april 1945 zijn voor zover bekend, door direct oorlogsgeweld geen Engelse militairen om het leven
gekomen.
Wel zijn er achter het hotel 't Zwaantje vier Engelse militairen tijdelijk begraven. Hoe en waar deze
militairen zijn omgekomen, is niet bekend. Zij zijn in januari 1946 herbegraven op Jonkerbos War
Cemetery, Nijmegen. Alle vier zijn van het 2e bataljon Grenadiers Guards, een pantserbataljon van
de "The Guards Amoured Brigade" dat ressorteerde onder de "Guards Armoured Division".
Het waren:
2616328. C.D.S.M.V.

2624357 C.D.S.N.

Bartlan J.
2nd. Armd.B.M.Grenadier C.D.S.
Killed in action 6-4-1945
2615738 L./Sgt.
Weems E.
2nd. Gren.C.D.S.M.
Killed in action 3-4-1945
meth.

Timpson R. Gren.C.D.S.
Killed in action 3-4-1945
2625014 C.D.S.M.
Mander A.
ist.mtr.B.N.Gren.C.D.S.
Killed in action 3-4-1945

Navraag bij het Deary Records Centrum in Londen geeft aan dat deze soldaten vermoedelijk bij de
gevechten in De Lutte gewond zijn geraakt en later gestorven. De opvatting toentertijd bij het
"Zwaantje" dat de gesneuvelden in ongewijde aarde begraven moesten worden, wordt noch door
"Jonkersbos" noch door Londen bevestigd.
Tussen de beide "Zwaantjes" loopt een weg. Ongeveer 100 meter die weg op, rechts van het grote
"Zwaantje" was vroeger een moestuin (nu een parkeerplaats). Achter die moestuin stond een haag.
Achter deze haag, in een weiland, lagen de vier graven. Mevrouw Gelderman-Fürtken - van het
landgoed "De Hulst" - heeft deze graven verzorgd tot januari 1946. Toen zijn de gesneuvelden naar
Nijmegen (begraafplaats Jonkersbos) overgebracht.
De strijd was kort geweest, maar wel verschrikkelijk. In onafzienbare colonnes trokken daarna de
geallieerde legers over de Bentheimerstraat Duitsland in. De geallieerde politie reed heen en weer
en regelde het verkeer. Op enkele plaatsen gaf zij orders aan kleine groepen voertuigen om in
zijwegen even te pauzeren. Daarna keerde langzaam de rust weer en kon de bevolking bekomen van
de schrik en, ondanks de aangerichte verwoestingen, de bevrijding vieren.
Noot:
Majoor Hans Paschmeijer zat in de militaire Volkswagen die ter hoogte van Hotel Bloembeek op 2
april 's morgens om ongeveer 11.00 uur (2 april 1945) door een geallieerde voltreffer uit een op de
Bentheimerstraat rijdende tank werd vernield. Zijn vrouw Hildegard Paschmeijer komt pas in 1946
op de hoogte van de dood van haar man. Wellicht ook door toedoen van de ontsnapte militair uit de
andere Duitse wagen. Zij informeert schriftelijk bij de burgemeester van Losser of die nog nadere
informatie kan geven over de omstandigheden waarin haar man om het leven is gekomen. Zij
schrijft onder meer:
"Wurden die Erkennungs No. 3 Höh.art./E.D.R.191 aus dem Soldbuch oder Militair Ausweis
gefunden? Sind in den Auto oder bei den Offizier noch andere Schriftstücke oder Gegenstande
gefunden worden, z.B. Schulterstucke, Rangabzeichen, Taschen oder Armbanduhr oder sonstiges?
"Wie ist er ums Leben gekommen? Welche Verletzungen hatte er?"
Uit deze door de pastor van Millingen opgestelde brief blijkt dat Hildegard Paschmeijer
oorspronkelijk uit Mecklenburg komt, maar daar met twee kleine kinderen zonder have en goed
voor de Russen moest vluchten. Dat zij nu in Millingen woont en zware tijden doormaakt. Zij is, zo
gaat de brief verder, een vroom en christelijk mens en de majoor en zijn familie waren geen
nationaal-socialisten.
In een brief van 17 september 1959 vraagt zij aan de burgemeester van Losser waar haar man in
IJsselstein precies begraven ligt en waar het dichtstbijzijnde station is. Zij woont dan intussen in
Bremen-Aumund. Zij wil nog graag het graf van haar man bezoeken. De burgemeester geeft de
gevraagde informatie.
Het stoffelijke overschot van soldaat Herbert Weissenborn wordt op last van zijn ouders en op hun
kosten op 20/21 juli 1955 naar zijn geboorteplaats (Arolsen/Waldeck) overgebracht. Zij
bekommerden zich zeer over het in orde houden van het graf van hun in Losser begraven zoon en
wilden de bloemenverzorging graag zelf voor hun rekening nemen.

10.5 De laatste uren voor de bevrijding in Overdinkel
Terwijl Losser wat het directe oorlogsgeweld betreft - uitgezonderd de wegopblazing bij de drie
kruispunten - er nog genadig vanaf kwam, waren de moeilijkheden in Overdinkel aanmerkelijk
groter. Zo vermelden ook de logboeken van de 5th Brigade van de Armoured Division, onder leiding
van kapitein J. Pitt.
Hij kwam met zijn leger vanuit Glane, Overdinkel binnen. De Duitsers konden het tempo van de
Engelsen niet bijbenen en gingen noodgedwongen tot verweer en dekkingsvuur over. Bij de
Weertsbrug aan de Straatweg Glane-Overdinkel gooide een in het nauw gebrachte Duitse militair
een handgranaat naar een Engelse soldaat die samen met B. Damhuis van de Glane probeerde de
Duitser(s) te lokaliseren. Beiden konden achter een huis, dat beschadigd werd, wegspringen.
In Bolhaarsbos aan de Spinnersweg werd een Duitse militair die schuilging achter een hooiberg en
op het commando "hands up" zijn handen in zijn zakken hield ter plaatse doodgeschoten.
In de kelder, met een capaciteit van zo'n 10 man, van "Ons Gebouw" (Protestante vereniging) zaten
wel 20 personen op elkaar gepropt met zandzakken voor het kelderraam in grote angst het lawaai
van buiten af te wachten. Alles trilde en de mensen beefden mee. Plotseling werd de kelderdeur
met geweld opengetrokken en een Duitse soldaat riep vertwijfeld "wo ist meine Einheit". Hij was
blijkbaar de aansluiting met zijn groep kwijt en was vertwijfeld op zoek naar zijn kameraden. Toen
hij zag dat hier weliswaar een bange opeengepakte mensenmassa zat maar geen strijdmakker,
gooide hij de deur weer dicht en rende richting Hoofdstraat. Plotseling hoorden de kelderbewoners
een hevige gil. Het bleek dat de Duitse soldaat daar door een Engelse kogel dodelijk was getroffen.
Toen het wat rustiger werd, hebben aanliggende bewoners hem bij Slichtman binnengebracht.
Schuin tegenover het huis van politieman Ter Laak werd een Duitser van de trap geschoten, hij was
op slag dood. Alles wat op het muisgrijze van de Duitsers leek, werd onder vuur genomen. Twintig
"Jerrys" zoals de Engelsen de Duitsers noemden, vonden volgens kapitein Pitt in Overdinkel de
dood. Dertig Duitsers zijn krijgsgevangen gemaakt. De Britten telden slechts zes gewonden.
Volgens Hendrik Notkamp, die in die dagen aan de Spinnersweg woonde, werden de Duitsers door
de snel vanuit Glane oprukkende Engelsen verrast. ,,In het bos achter de Rooms-Katholieke kerk
(toen nog bos) zaten de Duitsers en ook in de schuttersputten langs de Spinnersweg. Deze haden ze
echter al snel verlaten.
In de werkplaats van aannemingsbedrijf Rikhof aan de Hoofdstraat hadden de Duitsers hun keuken
ondergebracht. Bij Punte (Bolhaar) en bij Loohuis aan de Spinnersweg werd een groepje Duitse
militairen dat van plan was de strijd te staken, door een Engelse motorordonnans neergemaaid. Bij
Munsterhuis werd een schuur achter het huis in brand geschoten. De Engelsen schoten op alles wat
verdacht leek of de verkeerde kleur had. Aan de Kerkhofweg sneuvelden nog enkele Duitsers door
Engels mortiervuur. We hadden geen ruit meer heel en hebben in de kelder van Rikhof dekking
gezocht. De kerktoren van de Rooms-Katholieke kerk heeft ook nog twee treffers gehad", aldus
Hendrik Notkamp.
De Duitsers trokken zich via de Ruenbergerweg terug. Bij boerderij Luijerink en ook bij Kalter en
Notkamp hebben de Duitsers nog geschut opgesteld. Vanuit boerderij Luijerink hebben de Duitsers
nog drie keer op de Rooms-Katholieke kerk geschoten, alle drie keer mis. Herman Luijerink zou ze
toen van verder geweld hebben afgehouden. Hoe? Dat weet men niet precies (misschien heeft hij
wel gezegd dat Onze Lieve Heer zelf in de toren zat) en het dus nooit zou gelukken. In elk geval ze
hielden met schieten op. Dat zij de hete adem van de Engelsen in de nek voelden is waarschijnlijker.
Bij Aveskamp aan de Ruehenbergerweg, voor het huis in de wei, stond een Duitse tank die de
Welpeloweg onder vuur hield. Een Engels legervoertuig werd hier buiten gevecht gesteld. De
inzittende Engelsen liepen slechts lichte verwondingen op. De Duitsers trokken in groepjes terug, de
stukken geschut door paarden getrokken met bovenop uitgeputte soldaten. Bij boerderij Schepers
zat een groepje Duitsers de kaart te bestuderen en kwam tot de conclusie dat snel terugtrekken de
beste oplossing was om niet "Umkesselt" te worden.
In kleine groepjes trokken zij via Beerninksweg terug op de Bardel. Doden zijn aan de
Ruenbergerweg niet gevallen. De oorlog was al voorbij toen Geert Luierink, die in de oorlog half
Overdinkel van vlees had voorzien en altijd de dans ontsprongen was, op een landmijn trapte en het

leven liet. Voor hem was het bevrijdingsfeest maar kort. Bij het kapelletje voor zijn huis heeft
pastoor Bannink hem nog geestelijke hulp verleend, voordat hij op een platte boerenwagen naar
Overdinkel vervoerd werd.
Bij de "Driland" op Duits gebied heeft Hendrik Notkamp, toen hij dienst deed bij de grenscontrole na
de oorlog, 17 houten kruisjes gezien aan de kant van de Gildehauserstraat. Of deze allemaal
herinnerden aan soldaten die bij de gevechten in Overdinkel waren gesneuveld, is de vraag. De
Gildehauserstraat werd ook door jachtbommenwerpers goed onder vuur genomen, en hierdoor
kunnen dus ook slachtoffers zijn gemaakt.
In de Hervormde en Rooms-Katholieke kerk hangen plaquettes door de de 5th Armoured
geschonken als herinnering aan de hectische tijd - april 1945 - toen zij Overdinkel bevrijdden.
Politieman Ter Laak arresteerde in die turbulente dagen ook nog twee Duitsers en sloot deze op in
zijn cel.
Overdinkel leefde dus de laatste uren voor de bevrijding met de gedachte "zullen we morgen nog
halen?".
Op maandag 2e paasdag keerde de rust langzamerhand weer in Overdinkel. Het oorlogsgeweld en
lawaai speelde zich nu aan de andere kant van de grens af. Directe slachtoffers zijn voorzover
bekend onder de Overdinkelse bevolking niet gevallen. Dat verzachtte de pijn en de angst. Ook hier
ging de bevrijding gepaard met materiele schade, die pas veel later zou worden hersteld.
10.5.1 Uit de logboeken van de 5th Armoured Brigade
De opmars van het Britse leger geschiedde ten tijde van de bevrijding van Overdinkel aan de
rechterflank, dat wil zeggen richting de rivier de Ems, het Dortmund-Emskanaal en de hoger gelegen
gebieden, westelijk van Osnabruck. De vijand was op de terugtocht, maar een aanzienlijke
strijdkracht hield zich schuil in de bossen en kon nog steeds een gevaar betekenen. De as van het
strijdtoneel liep nu door Ochtrup, Burgsteinfurt en Emsdetten. Maar de Britse eenheden waren druk
bezig de bossen aan de linkerflank te zuiveren en voordat ze het Nederlands grondgebied voorgoed
zouden verlaten, zou een groot deel van de B-compagnie van de 5th Armoured Brigade in
gedenkwaardige gevechten verzeild raken en zich onderscheiden door zich bravoureus uit een
netelige situatie te redden. En dat gebeurde dus bij Overdinkel, op 3 april. Het verslag van de tweede
bevelhebber van de B-compagnie, een ooggetuige van de meeste van de gebeurtenissen, is het
waard om volledig geciteerd te worden.:
,,De B-compagnie opereerde links van de as en bevond zich in een hoek van Nederland, ten
noordoosten van Gronau. Terwijl de gebruikelijke bevrijdingstaferelen zich afspeelden in de kleine
dorpen waar we doortrokken, rukten we op door vlak, open land totdat we Overdinkel naderden.
Door een vergissing van de verkenningseenheid voorop, namen we een verkeerde afslag, waarop
majoor Williams besloot de resterende honderd meter tot het dorp vooruit te gaan en de
verkenners op hun fout te wijzen. Toen de achteropkomende mannen echter het grote kruispunt
bereikten, zagen ze tot hun verbazing de compagnies-commandant zijn revolver trekken en hoorden
ze sergeant Bell's bren vuren vanuit de commando-toren. Later vernamen we dat hij een 88mmgeschut-bemanning had verrast toen deze om de hoek. Toen de Duitsers zijn voertuig hadden zien
aankomen, probeerden ze vliegensvlug naar hun geschut terug te keren. Maar majoor Williams
schoot met zijn pistool en beval zijn chauffeur, korporaal Pates, sneller te rijden. Zo dwong hij de
Duitsers hun geschut te verlaten, hoewel hij tegen die tijd onder zwaar vuur lag vanuit de
belendende huizen. Eerst dachten we nog dat hij een patrijs of zoiets had gezien totdat we hem met
z'n bemanning razendsnel het voertuig zagen verlaten. We volgden zijn voorbeeld en storten ons
met onze geweren en Brens in de greppels langs de weg. We gaven ze dekking totdat ze weer bij
ons hadden kunnen komen. Toen hoorden we dat ze op een 88mm-kanon waren gestuit en een
schot hadden gelost op de lader ervan. Het moet rakelings langs hem zijn gegaan, want hij dook van
zijn stoel zo de heg in! We stuurden links en rechts verkenners erop uit om uit te vinden waar de
vijand zich ophield en al spoedig kwamen de berichten binnen. We hadden de vijand duidelijk

verrast aangezien zijn belangrijkste posities waren gericht op het zuiden, richting Gronau, terwijl wij
van achterop waren gekomen. Maar we kwamen ook tot de ontdekking dat de vijand aan beide
kanten van de weg zat, in een dorp dat veel leek op het onvergetelijke Netersel. Het voordeel van
de verrassing was aan onze kant en voordat beide zijden zich op een echt gevecht hadden ingesteld,
hadden we al zes of zeven Duitsers te grazen genomen.
De onvermoeibare kapitein Pitt trok er samen met Weller op uit in een tweemans
verkenningsmissie. De kapitein was gewapend met een dubbelloops geweer. Even later raakten ze
in de nesten en het kostte ze enige tijd om zich uit de moeilijkheden te bevrijden, maar tenminste
één Duitser heeft het effect gevoeld van een lading hagel, afgevuurd van dichtbij.
Her en der zagen we Duitse helmen boven het struikgewas opduiken en het was duidelijk dat ze niet
precies wisten wat er aan de hand was of dat ze hun posities aan het bepalen waren om deze
nieuwe dreiging het hoofd te bieden. Tegen die tijd waren we erachter dat we met parachutisten te
maken hadden, zodat we we wisten dat we een stevig gevecht voor de boeg hadden.
De compagnies-commandant stuurde vervolgens twee stoottroepen naar de met prikkeldraad
omspannen dorpsschool, die het bastion van de verdediging leek te zijn. Luitenant Chapelhow
leidde persoonlijk de aanval en de eenheid slaagde erin de school dicht te naderen, totdat ze door
gericht vuur uit een aantal Spandau-machinegeweren tot staan werd gebracht. Wat volgde was een
heen-en-weer-geschiet. Wij brachten mortieren in stelling maar het effect daarvan konden we op
die afstand niet bepalen. Nadat enige uren was gevochten en de verkenningsrapporten
binnenstroomden, werd duidelijk dat dit dorp stevig in handen van de Duitsers was en dat we ons in
een wespennest hadden gestoken. Bovendien had de vijand zich van de eerste klap hersteld en was,
steeds agressiever, bezig de weg achter ons af te snijden. Dit zou ons, om het zacht te zeggen in een
zeer netelige positie brengen. We hadden een aantal gewonden, weliswaar niet ernstig, maar toch
genoeg om onze slagkracht te verminderen.
Aangezien onze positie zich verslechterde, besloot de compagnies-commandant wijselijk zich terug
te trekken in het naburige dorp en vandaaruit verkenningseenheden te sturen. Tijdens onze
terugtocht door open veld lagen we onder zwaar vijandelijk vuur. Gelukkig werden we gedekt door
de mortierbatterij. Ondanks de moeilijkheden hadden we 30 krijgsgevangenen gemaakt, die we mee
terugvoerden. Ongeveer 6 van onze mensen waren gewond geraakt, niemand ernstig, en toen we
de volgende dag bij het ochtendgloren het dorp ingingen, vertelde men ons dat de Duitsers, die in
de nacht zich hadden teruggetrokken, ongeveer 20 slachtoffers hadden en een aantal gewonden die
ze mee hadden genomen. En we vonden dat we het niet slecht hadden gedaan, voor een
geïmproviseerde aanval. De Nederlandse dorpsbewoners waren vervuld van blijdschap toen ze ons
weer zagen. De gekke situatie deed zich zelfs voor, dat ze vanuit hun schuilplaatsen naar ons
zwaaiden terwijl het strijdgewoel losbarstte en de kogels om onze oren vlogen.
Voorts dient vermeld te worden dat ook de manschappen aan de staart van de compagnie een
manhaftige rol hebben gespeeld. Soldaat Watson en soldaat Lewis, die de bemanning vormden van
een ammunitie-wagen, ontdekten narigheid ter linkerzijde en geheel op eigen initiatief voerden ze
een actie uit tegen een Duitse positie, die tot dan toe onbekend was en rekenden op niet
kinderachtige wijze af met 20 vijanden.
Tezelfdertijd beschermden andere eenheden van het Regiment de flanken van de infanterie die
opmarcheerde richting de rivier Ems. Bij het vliegveld Rheine voerden de A-compagnie en de 2de
Mons vervolgens nog een huzarenstukje uit. Op 6 april staken we de Ems over en later het
Dortmund-Ems-kanaal, terwijl we droogjes constateerden dat de RAF het kanaal erg vaak en erg
succesvol had gebombardeerd. Toen naderden we de westelijke zijde van het Teutoburger Wald,
boven Ibbenburen. Deze sector werd verdedigd door Duitse OCTU-studenten die van hun militaire
training waren teruggeroepen en naar het front gestuurd. Ze vochten erg goed. Maar al spoedig
moesten ze hun onneembare vesting (de plek waar eeuwen eerder Karel de Grote pas op de plaats
had moeten maken) prijsgeven: onze uitrusting was beter en onze aantallen waren groter.
Onderaan de andere kant opereerde het Regiment vanuit Westerkappeln. Een compagnie bewaakte
een 14 mijl-lange zone langs het Ems-Weser-kanaal vlakbij Mettingen, ten noordwesten van
Osnabrück. Twee verhalen uit die tijd springen er uit. Sergeants Boyces' heldhaftige optreden toen
hij temidden van de explosies in een benarde situatie zijn geweer bleef afvuren en hij de gewonde

korporaal Moffat en soldaat Boniface in veiligheid bracht door ze achter een hek te slepen. En de
doortastendheid van sergeant A. Edwards die het commando over de stoottroep van de Acompagnie overnam, toen luitenant Nolan met verlof was. Hij zorgde ervoor dat 4 officieren en 123
andere manschappen gevangen werden genomen door ze op heterdaad zonder hun wapens te
betrappen."
Maar er zijn meerdere geallieerde ooggetuigenverslagen. Zo moest het vijfde peloton van de Bcompagnie de kruispunten ten noordwesten van Overdinkel bezet houden en het zeer levendige
verslag van een van de NCO's (Non Commisioned Officers) geeft een beeld van de kritieke toestand
ter plekke:
,,Wij hadden ons ingegraven bij een groot huis. Maar we hadden geen rekening gehouden met de
pikdonkere nacht waardoor we bijna geen hand voor ogen konden zien. Telkens kwamen dolblije
burgers langs, die ons uitnodigden in hun huizen. ,,Morgenochtend - misschien!", bleven we zeggen.
Ik had me achter een muurtje opgesteld bij het begin van de oprit. Ongeveer een half uur nadat de
duisternis was ingevallen, drong er een hevig kabaaltot ons door van vijftig meter verderop in de
weg: explosies, schoten, schreeuwen: we konden niet zien wat er aan de hand was. Het enige dat
ons restte was stilzitten en afwachten. Toen werd het weer rustig. Plotseling hoorden we
voetstappen van marcherende mannen in onze richting komen. ,,Goed zo!", dachten we nog,
,,eindelijk komt de infanterie ons versterking bieden". De andere manschappen in de buurt dachten
er blijkbaar net zo over.
Opeens zei mijn chauffeur, soldaat Parish, die de weg afkeek: ,,Het zijn de moffen! Wat moeten we
doen?
We hadden weliswaar contact gemaakt met een infanterie-eenheid, maar niet in de situatie zoals
we die ons hadden voorgesteld. Onze wapens waren met hun vuurmonden opgesteld in de richting
waarin ook de aanmarcherende moffen gingen. En we konden de vuurmonden niet op tijd
omdraaien zonder dat we gezien zouden worden. Dus zei ik tegen Parish: ,,In dekking en kop dicht" alsof ie dat zelf al niet wilde. We dankten Onze Lieve Heer dat het zo donker was en dat we een
diepe schuttersput hadden gegraven. Niettemin verwachtten we elk moment een granaatexplosie
of een riedel schoten in onze rug als een van hen toevallig naar beneden zou kijken. Hun uniformen
schuurden langs het muurtje en ze moeten onze schuttersput binnen een halve meter zijn
gepasseerd, bijna struikelend over het Bren-geweer dat daar lag.
Plotseling, nadat ongeveer 15 Duitsers waren gepasseerd, opende een verder weg gelegen post het
vuur. En daar lag onze kans. We lieten drie van onze vier machinegeweren ratelen, en Parrish en ik
leegden onze geweren op de aanstormende Duitsers. We vuurden met ons anti-tank-geschut op een
voertuig dat naast de marcherende kolonne reed, maar het geluk keerde zich tegen ons toen de
granaat niet afging. Maar ik denk dat een aantal granaten toch prima heeft gewerkt terwijl we ons
terugtrokken achter het huis. We kwamen daar het merendeel van ons peloton weer tegen en
kwamen tot de conclusie dat we er toch een redelijk aantal van de vijand naar de andere wereld
hadden geholpen en in ieder geval de terugtocht van de Duitse eenheid behoorlijk hadden verziekt.
En dat voor een peloton tegen een eenheid van minstens honderd man. Toen ik vuurde, voelde ik
absoluut geen angst, maar later pas kreeg ik de schrik behoorlijk te pakken: ik schreeuwde en trilde
over m'n hele lijf. Zelfs nu nog heb ik nachtmerries en zie ik horden Duitse laarzen aan me
voorbijtrekken."
10.5.2 De belevenissen van soldaat Rumley
Een andere ooggetuige van de gebeurtenissen in Overdinkel was soldaat Rumley. In een
herinneringskrant werd het verslag van zijn bezoek aan Overdinkel afgedrukt:
OVERDINKEL - Op Eerste Paasdag 1945 werd Overdinkel bevrijd van de Duitse bezetters door
troepen van het Tweede Britse Leger. Een van de bevrijders was soldaat Rumley die met zijn

verkenningseenheid Overdinkel binnentrok. Op een zaterdag keerde hij, inmiddels 45 jaar ouder,
met zijn vrouw voor een dag terug naar het kerkdorp Losser. Rumley bleek over een haarscherp
geheugen te beschikken. Zonder aarzeling wees hij de plekken aan waar de gevechten met de
Duitsers hadden plaatsgehad
De toenmalige voorzitter van de Historische Kring Overdinkel, mevrouw Scherphof-Bekker, ontving
de gasten in haar huis aan de Pastoor de Laakstraat. Ook aanwezig waren mijnheer en mevrouw
Peerden uit Rosmalen, de heer H.B.J. Alderman Meijerink en Overdinkelaars die ten tijde van de
bevrijding verbleven in de kelder van het huidige café Frans Eulderink. Hun namen: B. Rorink, J.
Kuipers, K. Hassink, G. Game en J. Kleinsma.
Alderman Meijerink uitte zijn gevoelens van dankbaarheid jegens de bevrijders die hun levens gaven
voor onze vrijheid, vooral voor diegenen die in Nederland zijn gesneuveld. ,,We zullen ze nooit
vergeten en op 4 mei zullen we altijd blijven gedenken wat zij voor ons hebben gedaan."
Ook werd een dankwoord uitgesproken door J. Kleinsma van het Comité Volksfeest Overdinkel. Hij
liet zijn woorden vergezeld gaan van een geschenk. Rumley, die ook het door zijn regiment bevrijde
Den Bosch en Hamburg bezocht, was zichtbaar ontroerd door het warme onthaal in Overdinkel.
,,Wij Britten vergeven alles, net als jullie, maar zullen nooit vergeten."
Na de ontvangst wandelde het gezelschap door Overdinkel naar het kerkhof, waar de laatste eer
werd betoond bij het graf van de Britse soldaat J. Finn, omgekomen bij een auto-ongeluk op 31 mei
1945.
Toen Rumley de oude kern van Overdinkel weer zag, keerde hij in gedachten terug. ,,De Duitsers
schoten vanuit het oosten. Twee Engelse militairen arriveerden per motorfiets vanuit Overdinkel en
het schieten begon. De Duitsers zaten in de kerk, in het Wit-Gele Kruisgebouw en in de winkel van
Poorthuis. Een pantserwagen, die net arriveerde en per vergissing rechtdoor reed, werd getroffen
door een Duitse handgranaat bij het kruispunt Kerkhofweg / Welpeloweg. De bestuurder kon er
tijdig uitspringen en hij heeft het overleeft."
,,Ook waren er gevechten bij de Spinnersweg", vertelde Rumley. Toen hij in de Weverstraat liep,
stopte Rumley plotseling en keek naar een kleine boerderij. Vroeger woonde daar de familie
Loohuis maar nu bestaat de boerderij niet meer.
,,Gedurende de gevechten in 1945 was de moeder van het gezin ziek en lag op bed. Nadat zij ons
toestemming had gegeven binnen te komen, schoten we op de vijand vanuit haar slaapkamerraam.
De lege kogelhulzen vlogen in het rond, maar zij klaagde nooit", vertelde Rumley.
We vervolgden onze rondrit en bezochten het Erve Roterman (Olde Bolhaar). In 1945 werd daar
zwaar gevochten en twee gewonde Britse soldaten werden door een Rode-Kruis-ambulance
weggevoerd. Rumley kwam als eerste Britse bevrijder bij deze boerderij aan. Tijdens zijn rondtocht
in 1989 herkende hij de boerderij niet meer. Geen wonder want deze is na de oorlog verschillende
keren verbouwd.
Na de rondrit bood het 'Comite Volksfeest Overdinkel' hun gasten een diner aan in Saksenstal
'Gerrit' en natuurlijk werden er oude herinneringen opgehaald. Rumley vertelde erg verrast te zijn
door deze onverwachte ontvangst.
,,Deze was veel beter dan in 1945 toen we in een hinderlaag liepen bij de kruispunten
Hoofdstraat/Pastoor v.d. Laakstraat. Net zoals nu was dat een onverwachte ontvangst, maar wat
een wereld van verschil."
10.6 De dood van de Losserse verzetsstrijder Joop Dijkhuis
Bijkans 49 jaar geleden vond Joop Dijkhuis op de boerderij Goselink aan de Wethouder
Goselinkstraat 4 (toen Schoolweg no. 2) te Hengevelde bij de bevrijding van Nederland de dood.
Een reconstructie van dit drama op de monumentale boerderij Goselink met een ooggetuige de
heer J.E. Goselink op 24 maart 1994.
Wie Hengevelde op deze dag naderde, kreeg een vreemd gevoel. Overal in het dorp tanks, militaire
wagens, ander oorlogstuig en soldaten her en der. Een vreemdeling zou gezegd hebben "de

geschiedenis herhaalt zich". Gelukkig bleek dit het Nederlandse leger te zijn, dat hier oefeningen
hield.
Toen, in 1945, angstig afwachten tussen de vanuit Neede naderende en vurende tanks aan de ene
zijde en de in wanorde terugtrekkende Duitse troepen aan de andere kant. Een onzekere toestand
die een dag of drie heeft geduurd. Nu de Nederlandse militairen, omringd door groepjes
nieuwsgierige kinderen, die belangstellend toekeken of met de militairen babbelden. Zo'n Hollandse
militair met complete uitrusting kwam tijdens het gesprek met de heer Goselink de boerderij binnen
en vroeg of hij van het toilet gebruik mocht maken. Dat mocht.
Op onze vraag of hij al wist waar de vijand uithing, antwoordde hij gevat: "Dat mot je mijn
commandant maar vraoge, die heeft daor meer kijk op."
"Toentertijd, 1 april 1945, zaten de Engelsen zaterdags nog in Neede, de Duitsers trokken zich terug.
Dat ging met horten en stoten. Zij trokken zich terug tot achter het Twentekanaal. Vandaaruit werd
gevuurd. Dan weer zag je een Engelse tank, dan weer Duitse soldaten. We leefden enkele dagen in
een niemandsland en wisten niet of we bevrijd waren of niet", aldus de heer Goselink.
"Op die zondag 1 april kwamen bij ons op de boerderij drie Duitse soldaten met volle
wapenuitrusting (twee ouderen en een jongere) de 'niendeur' binnenstappen. Het was ongeveer
half negen in de morgen. Ze waren zo te merken nog wel gemotiveerd. Er waren op de boerderij
toen veel meer mensen die daar onderdak vonden. Familieleden, maar ook zij die verdreven waren
uit hun woningen/boerderijen bij het Twentekanaal.
De Duitsers verzochten om stro en gingen daar uitrusten. Zij hadden voedsel bij zich en waren zo te
zien nuchter. De BS-strijdkrachten kwamen zo nu en dan voorzichtig uit hun schuilplaatsen. Maar
wanneer meerdere Duitse groeperingen passeerden, trokken zij zich ook wijselijk terug.
Die zondagmorgen meenden zij dat ook Hengevelde vrij van Duitsers was en ze vertoonden zich wat
driester. Twee Duitsers (de ouderen), die zich in boerderij Goselink genesteld hadden, gingen in het
dorp op verkenning uit. De andere, de jongste, bleef op de boerderij achter. In 't dorp stootten de
beide Duitsers op de BS. Deze confrontatie eindigde met de dood van een Duitser, de ander wist te
ontsnappen.
Toen de BS ter ore kwam dat zich bij Goselink nog een Duitser bevond, kwam de voltallige BS (een
man of tien) naar de boerderij. Toen de jonge Duitser zich gesteld zag tegen zo'n overmacht,
voldeed hij onmiddellijk aan het bevel 'handen hoog'. De Duitser werd ontwapend en verzocht te
volgen.
Iemand merkte op "jongens pas op, hij heeft nog een gordel met handgranaten om". Deze
projectielen kende men kennelijk niet bij de BS. Op deze kreet stoof de gehele groep BS-leden naar
buiten en omsingelde de boerderij. De Duitser met zijn geweer en eventuele handgranaten bleef
achter. Deze zag zijn kans schoon en wist onder dekking van bomen en struiken de greppel en het
struikgewas bij het kippenhok te bereiken, waar hij zich verschanstte.
Vanaf de straat en achterzijde werd hij door de BS wel onder vuur genomen, maar niet geraakt.
Deze omsingeling heeft geduurd van ongeveer 11 tot 14 uur. In deze periode kwam Joop Dijkhuis
met een mitrailleur aan lopen. Hij werd nog gewaarschuwd. Maar met de opmerking 'we zullen hem
wel eens mores leren', sloeg hij deze raadgeving in de wind. Waarschijnlijk heeft ook de gedachte
dat zijn broer Hans door de Duitsers was vermoord een rol gespeeld en was nu voor hem het
moment gekomen om de rekening te vereffenen.
Hij sleepte de mitrailleur naar de bietenkuil aan de straatzijde (ongeveer 30 meter van het
kippenhok verwijderd) en bracht hem daar in stelling. De Duitser heeft waarschijnlijk vanuit zijn
dekking het gehele schouwspel gade geslagen en geconstateerd dat dit voor hem noodlottig zou
aflopen. Joop is bij zijn voorbereiding waarschijnlijk niet voorzichtig genoeg te werk gegaan. De
Duitser met zijn oorlogservaring maakte vanuit zijn dekking met een welgericht schot een einde aan
Joops leven. Het was toen ongeveer 14 uur op de eerste Paasdag. Na de aanslag verwijderde de
Duitser zich, zig-zag lopend en zich van de ene in de andere greppel wentelend van de boerderij. Bij
een boerderij enkele honderden meters verder, nam hij een fiets in beslag en reed daarmee in de
richting van Goor, waar even later de brug over het Twentekanaal werd opgeblazen. De BS heeft
nog wel op hem geschoten, maar was ook door de dood van Joop erg geschrokken.
Zij waren allen geen gedrilde militairen en hadden elkaar nog nauwelijks gezien, laat staan samen

geoefend.
Joop werd later op een ladder naar het (K.A.)- gebouwtje achter de kerk vervoerd". Tot zover het
relaas van de heer Goselink.
Heer Goselink kijkt door het raam en geeft met de hand gebarend aan hoe de Duitser door de
greppels zich verwijderde van de boerderij. Achter de boerderij geeft wat struikgewas nog aan waar
de Duitser zich verschanst heeft. Op de plaats van de bietenkuil is nu een keurig plantsoen.
Hengevelde is niet ongehavend uit de oorlog gekomen. In 1943 werd het dorp bij vergissing door de
Amerikanen gebombardeerd en vielen er zeven doden. Een eind verderop werden op een boerderij
twee Hollandse boerenjongens (de gebroeders ten Heggeler) en twee Duitse deserteurs gefusilleerd
(slachtoffers van verraad). En verderop, zo wijst hij aan, had vroeger ergens 'huttenklaas' zijn
optrekje. Maar dat was plm. 200 jaar geleden en een geheel ander verhaal.
Joop Dijkhuis werd 10 april in Losser met militaire eer begraven. Doordat Twente nog niet geheel
bevrijd was, een uitgestelde begrafenis. Pater Fischer bracht de boodschap bij zijn vader in Losser
over. Joop Dijkhuis was dienstplichtig soldaat toen de oorlog uitbrak. Ver voor het einde van de
oorlog is hij ondergedoken op de boerderij van B. Fluttert in Hengevelde (familierelatie) en als
zodanig in Hengevelde in het verzet geraakt. De boerderij Goselink ligt ongeveer twee kilometer van
de boerderij Fluttert.
Een goede atleet en sportman is Losser toen armer geworden.
De broer van Joop, Hans Dijkhuis (geboren 25-09-1916) is bij de Marechaussee geweest. Omdat hij
weigerde joden op te halen, is hij ontslagen. Aan het einde van 1942 heeft de Rijkspolitie van Losser,
waarschijnlijk door verraad, hem betrapt op het houden van duiven, wat toen verboden was. De
duiven zaten in een schuur te Glane. Hij was op het moment van controle niet thuis en heeft zich
vervolgens vrijwillig gemeld om represailles tegen zijn vader en familie te voorkomen.
Hij heeft vier maanden in Kleef (Duitsland) gevangen gezeten waar hij moest werken in de
kalkgroeven. Hans was een gebroken man - bijkans blind - toen hij terugkwam. In een ziekenhuis in
Utrecht is hij op 27-jarige leeftijd op 26 februari 1944 gestorven.

XI NA DE BEVRIJDING
11.1 Losser neemt de schade op
Dinsdag 3 april 1945 wordt aangegeven als bevrijdingsdatum van Losser. Het precieze uur weet en
wist men niet omdat het terugtrekken van de Duitsers met horten en stoten ging en her en der nog
afgezonderde kleine groepjes Duitsers achterbleven om wat voor reden dan ook. Op Paasavond
werden er vanuit westelijke richting (het Haagsebos) nog stukken steen van woningen aan de
Enschedesestraat geschoten. Niet bevestigde verhalen doen de ronde dat toen de heer Klerebezem,
opzichter bij de fabriek van L. van Heek en Zn.,
's maandags (2e Paasdag), op last van de direktie
de rood-wit-blauwe vlag op het fabrieksgebouw wilde plaatsen, hij vanuit het Dinkeldal bij café
Elferink werd beschoten en zich ijlings terug moest trekken. Ook een Duitse soldaat zou hier nog om
het leven zijn gekomen. Vermoedelijk door een kogel uit eigen wapen.
Maar 1 en 2 april was het stil in Losser............griezelig stil. Was de bezetter nu verdwenen of .......
toch niet. Uit de zenderberichten bleek dat Enschede-Oldenzaal en ook Gronau door de geallieerde
legermacht al achter zich was gelaten. In Losser zag je geen Duitser meer. Dus toog de
plaatsvervangend commandant in opdracht van zijn commandant naar Gronau en trof bij Glane de
"Tommys". Het contact was snel gelegd en op 3 april maakte Losser onder grote blijdschap kennis
met de Engelse gevechtswagens en de Engelse militairen. Losser was bevrijd van de vij jaar lange
onderdrukking van zijn buurman.
Iedereen keek nog een beetje schuchter rond. Nieuwsgierig uiteraard onder het motto "eerst zien
en dan geloven". En kijken wat er zoal te zien was. Bewoners van vernielde en zwaarbeschadigde
huizen keken mistroostig naar hun vernielde bezit. Je moest je zelf helpen, hulp van buiten, van wie
dan ook was er niet. Je moest de bevrijding verwerken zoals dat gepast heet. Bijkomen van de schrik
en een begin maken met de toekomst en zijn ontwikkelingen. In de Martinusschool, die in de laatste
periode van de oorlog onderdak bood aan Russische krijgsgevangenen en Duitse militairen, werd
naarstig gezocht naar bruikbare materialen die daar achtergelaten waren, zoals ledikanten en
matrassen.
De opbouw moest beginnen, met horten en stoten. Glas was niet te krijgen dus werden de ramen
dichtgespijkerd en de beschadigde huizen waar mogelijk gerepareerd met nog bruikbare materialen
van vernielde huizen.
De SG was druk doende met het arresteren van NSB'ers en collaborateurs: 94 personen werden in
voorlopige hechtenis genomen. Daarvan werden er 34 doorgestuurd naar de politieke gevangenis in
Enschede. Uiteindelijk zouden 15 daarvan worden berecht. De Mariaschool naast het toenmalige
hotel/restaurant Hut werd gebruikt om deze politieke gevangenen tijdelijk onder te bengen. Het
kaalknippen van zogenoemde "moffenmeiden" en NSB'ers, wat dreigde te gebeuren, werd door de
SG-commandant verboden.
De SG had zich in de eerste dagen van de bevrijding gehuisvest in hotel Smit en vestigde zich
vervolgens in hotel Hut. Eind april werd het arresteren van politieke delinquenten overgegeven aan
de Politieke Opsporings Dienst.
11.2 BS en OD in Losser en Overdinkel
Toen de Duitsers verdwenen was de oorlog nog niet geheel voorbij. Pas 5 mei 1945 volgde de
officiële captulatie en kwamen allerlei zaken aan de orde die dringend geregeld moesten worden.
Om enkele te noemen:
-De gevangen genomen NSB'ers moesten bewaakt worden.
-De grensbewaking moest geregeld worden (Duitse grensbeambten waren er niet en Nederlandse al
evenmin).
- De munitieopslagplaatsen en andere speciale gebouwen eisten bewaking.
- Er moest een vorm van controle zijn om eventuele plunderingen te voorkomen (de geallieerden

hadden het nog te druk met de oorlog).
- Voor bestuurstaken, die voorheen door Duits-vriendelijke ambtenaren waren
waargenomen, moesten geschikte mensen worden gevonden.
Er was geen Duitse noch een Nederlandse douane en de grens moest bewaakt worden. Direkt na de
bevrijding ging de plaatselijke politie rond in Losser om geschikte mensen voor deze taak te
vinden. Later werd deze grensbewaking overgenomen door de O.D.
Honderd en één zaken die om mankracht vroegen.
Een taak voor de Binnenlandse Strijdkrachten, afdeling Orde Dienst. Elders is al besproken hoe men
dat in het zuiden van het land had aangepakt en welke wettelijke regelingen hiervoor golden.
De gemeentepolitie van Losser bemoeide zich intens met de materie en ging op pad om mankracht
te werven voor de OD. In een speciale oproep (24 april 1945) werd om aanmelding voor deze dienst
gevraagd. Diegene die militaire ervaring had, liefst geen grensganger was geweest, en een leeftijd
had tussen de 18 en 38 jaar, was welkom. Na de bevrijding meldden zich in Losser zo'n 64 personen
voor de OD. Dit aantal is na korte tijd ingekrompen tot 40.
Pelotonscommandant was S. Boorsma. De rest van het gezelschap bestond uit: H. Haarman
(ordonnans), A. v.d. Walle (chauffeur), H.B.J. Kuipers (commandant sectie 1), P. Lubblinkhof
(waarnemend sectiecommandant), D. Heino (commandant sectie 2), A. Meierink (waarnemend
sectiecommandant), P.G. Verheijen (commandant sectie 3), P. Kielstra (waarnemend
sectiecommandant). De leden: H.G.J. Burink; D. Stappenbeld; W.A.G. Kuipers; H. Oosterveld; G.
Jonker; T. Berger; A.J. Luizink; G.A. Eilers; J.H. Snippert; J.H. Koehl; P.H.G. Klunder; J. Zwerink; R. de
Vries; A. de Boer; M.J. Jansen; R.A. Keur; De Kruyff; Tiemes; J. Kok; G. Kroeze; P. Schipper;
Kloosterman; G. de Vos; J. Elferink; H. Pieterson; H. v.d. Heide; T. Berger; R. ter Beek; G. Reuvers;
Reehuis; F.J. Luizink; J. Smit; P. Haverman; B. Pereboom; Pit; K. Post.
In Overdinkel waren er in het begin drie groepjes OD'ers. Een groep stond onder leiding van
Rendering-Op de Weeg en De Wit. De tweede groep stond onder leiding van W. Game en een derde
onder leiding van Hassing en Ter Laak. Al snel werden de groepjes Game, Hassing en Ter Laak
samengevoegd. Commandant werd Hassing en de groepen werden gehuisvest in een gebouw van
Klaver. De andere groep was gevestigd in het Zoll-Ambt. Hier trad als commandant op de heer De
Wit. Deze groep viel onder het grenswachtcommando van Bothenius Loman.
Rond 14 mei 1945 arriveerde de grenswachtcompagnie Almelo in Overdinkel en werd het peloton
van P. de Wit overbodig. De leden konden zich melden als bewaker in de Noordoostpolder. Op 21
mei 1945 bestond de NBS/OD-afdeling in Overdinkel uit 43 leden, de resterende mannen waren
ingedeeld onder P. de Wit bij de grensbewaking.
Op 27 mei 1945 werd de NBS/SG opgeheven in het district Enschede en de meeste SG'ers gingen
over naar het Light Infantry Batallion. De resterende manschappen werden ingaande 1 juni 1945
formeel ingedeeld bij het Bewakingsbataljon Twenthe.
Zesde Compagnie B.T. Twenthe, 4e peloton te Overdinkel 43 leden.
Pelotonscommandant J. Bakker
Commandant 1e sectie H. Thijssen (waarnemend sectiecommandant Freek Lassche);
commandant 2e sectie J. Geerdink (waarnemend sectiecommandant Frits van Dijk)
commandant 3e sectie C. de Jong (waarnemend sectiecommandant Hendrik Nordkamp)
Het peloton hoorde administratief onder Losser.
Zevende compagnie B.T. Twenthe ingedeeld als 3e compagnie Noordoostpolder, 2e peloton te
Emmeloord. Pelotonscommandant P de Wit: dit peloton vertrok omstreeks 18 juni 1945 naar de
Noordoostpolder voor de bewaking van de daar te werk gestelde NSB'ers.
Behalve van bovengenoemden is het van de volgende personen bekend dat ze bij de NBS of
grenswacht te Overdinkel waren: Wiecher Oord; Jan Blauwbroek; Antoon Bekker; Rense Dam; Johan

van Dam; Abel Mast; Albert van Dijk; Gerrit Edelenbos; Mees Rensen; Eppie Bouwhuis; Berend
Bouwhuis; Gerard van Dijk; Jaap Bouwhuis; Dirk Wiechmink; Willem Reuvers; Johan van Mook;
Johan Weustink; Klaas Kleizen; Geert Maas; Herman Maartens; Evert de Leeuw; Piet oude Kempers;
Gerrit Smit; Julius/Nolles Op de Weegh; Hilbert Leeuw; Klaas Ent; Machiel te Veen; Jan Diekmeijer;
Johan Klaver; Witsel; Wiemering;; Piet Bijkerk; Piet Bakker; Lucas Smink; Herman Wevers; Geert de
Roo; Roelof de Roo; Herman Bergsma; Hendrik Gerritsen; Dusselje; J. v.d.Walle; Freek Lassche (de
oude); Marten van Veen. N.B.: Deze lijst is niet volledig.
In de gelederen van de BS/OD/SG vonden al snel en doorlopend wijzigingen plaats. Enkelen werden
bij de hulppolitie ingedeeld. Anderen volgden een opleiding tot douane-ambtenaar en bleven in
dienst voor hun verdere leven. Sommigen zochten weer een plaatsje in de burgermaatschappij. Er
was volop werk en in het bedrijfsleven werd beter betaald dan bij de overheid. Velen keerden ook,
na korte of langere tijd, terug in de textiel hoewel ze die eigenlijk hadden afgezworen. Ze kwamen
tot de conclusie dat aan een beroep met een militair uniform ook bezwaren kleefden. Het leven
kreeg weer zijn normale gang, maar werd voor velen toch wel iets anders.
11.3 De restanten van de bezetting
Had de bezetter bij zijn terugtocht alles meegenomen? Geenszins. De SG had tot taak direct na de
bevrijding, op inspectie uit te gaan. Zie hier hun relaas:
*Bij Welman o.2 bij weg haaks naar brug onder de heg staan dozen munitie.
*Pantservuist en granaten tegenover Freriks - in de bocht bij Freriks
Op de viersprong bij het klooster liggen landmijnen.
*J.S. en B. zijn in het bezit van pistolen.
*

M. te Overdinkel is in het bezit van een pistool.

*1 revolver van Ten H. in beslag genomen (Glane)
*
goot.

1 dienstrevolver ligt bij P. op de vliering - onder de vloer - rechterkant onder planken in de

*Aan de Gildehauserstraat liggen handgranaten en munitie.
*Bij ? liggen wapens. Adres bekend op M.111.
P. moeten gehaald worden.
Paarden
J.H. Luierink no. 119. Paard en wagen en tuig in beslag genomen door de Wehrmacht.
Luizink - Enschedesestraat staat gewond paard. Is onder behandeling van dokter Biesebeek.
A. Sloetjes. Hogeveldweg - paard staat bij Duitse klooster.
M. Rozeboom M24. Paard en wagen en tuig in beslag genomen door de Duitse Wehrmacht. Paard in
bruikleen gekregen van K.
Weduwe H. Kortman M24. Paard en wagen en tuig in beslag genomen door de Duitse Wehrmacht.
G.W. Gunneman M459 Paard en wagen en tuig in beslag genomen door de Duitse Wehrmacht.
Heeft paard dat bij N. stond in bruikleen gekregen.
J.B. Lenfert ZL 129a Paard in beslag genomen door de Duitse Wehrmacht.
J.H. Wigger. Paard in beslag genomen door Duitse Wehrmacht. Paard in bruikleen gekregen
van K.

H.J. Scholten 2 paarden, 1 platte wagen op luchtbanden en 2 paardetuigen in beslag genomen door
Duitse Wehrmacht.
G. Sprakel M449a3 Eerste Paasdag paard gekregen van Duitse militair. In bruikleen gegeven aan
Gunneman M45
Verder werden door de plaatsvervangend commandant SG in beslag genomen:
*
*
*
*
*
*
*

600 correspondentiemappen
4500 dossiers - personen betreffende in dienst van het Rijkscommissariaat.
4 kisten met correspondentie
3 bureauladen met diverse correspondentie
50 paletten met papier en touw omwonden
1 kist films
1 papierkrat administratie

Het betrof materiaal dat opgeslagen lag in het klooster Bardel. Het werd door de plaatsvervangend
commandant SG in samenwerking met pater Fischer overgebracht naar hotel/café Hut. Dit
materiaal besloeg een hele kamerruimte. De kamer werd verzegeld. Dit materiaal bevatte hoogst
belangrijke informatie betreffende personen van Nederlandse en Duitse nationaliteit, die in dienst
van het Rijkscommissariaat stonden. Verder bevatte het relevante gegevens over personen en
bedrijven die in dienst waren of diensten verricht hadden voor de Duitse Wehrmacht. De gehele
administratie werd door de plaatsvervangend commandant SG op 13 april 1945 in handen gegeven
van de staf der NSBCS3 C1 te Eindhoven.
11.4 Naweeën
5 april 1945
De in het Haagse bos aanwezige partij ruwe olie en benzine (achtergelaten door de Duitsers) wordt
door de SG weggesleept. De grensbewaking wordt ingesteld.
Losser krijgt het gedeelte vanaf Enschede tot aan de spoorlijn Oldenzaal-Bentheim ter inspektie
toegewezen. Noordelijk daarvan door de inspectie Oldenzaal.
De controle, huisvesting en ontluizing van mensen die uit Duitsland komen alsmede de kleding voor
de bewaking, levert de nodige problemen op. Op politieke betrouwbaarheid wordt nog niet
gecontroleerd.
6 april 1945
Bezoek van 1ste Lt.S. van het Militair Gezag. M.J. Bolhaar zal zich over arrestaties van NSB'ers en
"Deutsfreundlichen", door een plaatselijke adviescommissie laten adviseren. Arrestaties blijken
correct te zijn uitgevoerd. Er zitten nog ongewenste elementen in de NBS (zwarte handel).
7 april 1945
Bezoek van majoor ir. C.B.B. van het Militair Gezag. Het plaatselijk bestuur wordt besproken. De
tweede wethouder, de heer Nijhuis is overleden. Heer M.J. Bolhaar leidt de plaatselijke zaken. Het
verzoek om als waarnemend burgemeester te fungeren wijst hij af.
De bovengenoemde arrestaties worden op goede gronden en in samenwerking met de politie
verricht. Ongeveer 50 personen worden nog gevangen gehouden. De politie is betrouwbaar,
behoudens één uitzondering. Van de spinnerij en verbandstoffenafdeling van L. van Heek en Zn.
werkte tot de bevrijding echter alleen de verbandstoffenafdeling. De firma heeft vermoedelijk nog
voorraad.
In het klooster Bardel vlak over de Duitse grens, zijn grote voorraden uit Nederland geroofd goed
ondergebracht, onder andere textiel en aardappelen. Er zijn geruchten dat ook kunstschatten van
de koninklijke familie daar zijn ondergebracht. Ook een nabij gelegen sanatorium staat onder

bewaking van de SG.
Illegaliteit
Kap. Kwakman en Ds. Wijchers zijn naast de vertrouwenscommissie een informatiebron.
Heer A. Mos zal worden benaderd om als waarnemend burgemester te fungeren (hij zal op 12 april
antwoorden).
Een verzoekschrift van de BS, ondertekend door 31 personen, is verzonden naar het Militair Gezag,
inhoudende het verzoek om de heer M.J. Bolhaar als waarnemend burgemeester te benoemen. De
heer Bolhaar blijft bij zijn weigering, hij ambieert deze functie niet.
9 april 1945
Het functioneren van het gemeentepersoneel en de gang van zaken wordt besproken. De heer
Bolhaar wordt door het Militair Gezag verzocht, de functie van waarnemend burgemeester
voorlopig te blijven waarnemen.
De grensbewaking wordt nader onder de loep genomen. De samenstelling van de P.O.D. wordt
nader toegelicht.
Overdinkel
Het Parochiehuis in Overdinkel krijgt ten behoeve van de repatriëring van uit Duitsland
terugkerende arbeiders een capaciteit van 75 personen.
12 april 1945
De heer A. Mos wordt ingaande 12 april tot waarnemend burgemeester benoemd (met ingang van 9
oktober 1945 op zijn verzoek weer ontslagen).
17 april 1945
De heer B.J. ter Kuile verzoekt de districtscommandant ontheffing als verbindingsofficier voor
Haaksbergen en Losser.
18 april 1945
Het aantal inwoners van de gemeente Losser: 17792.
De heer F. Hartendorp wordt weer leider van het Centraal Distributiekantoor.
19 april 1945
Er zijn 6 grenscompagnieën in oprichting bestemd voor patrouillediensten langs de grens. Verder
hebben zij tot taak te zoren voor de opvang van gerepatrieerden, geld en goederen controle,
politieke betrouwbaarheid enz.
20 april 1945
Gesprek met Militair Gezag door de waarnemend burgemeester. Er worden vrijwilligers gevraagd
voor de grenswacht (40 personen)-grensgangers zijn uitgesloten. In de gemeente Losser vertoeven
ca. 350 evacuees uit Zevenaar en Lobith, ze zijn zelfverzorgend. Losser heeft 2 auto's toegewezen
gekregen, dit wordt door de waarnemend burgemeester niet genoeg geacht.
22 april 1945
Twee compagnieën zijn beschikbaar voor grensbewaking.
23 april 1945
Grensbewaking vak. 2 grensdeel zuidelijk van de weg Oldenzaal-Nordhorn wordt opgedragen aan
Corps Second British Army. De verpleging wordt door het "First British Corps" op zich genomen.
Waarnemend burgemeester W.Henkes (tijdens de bezetting aangesteld) wordt door het Militair
Gezag geschorst.

28 april 1945
Grensbewaking: aan de lijst van gebouwen ten behoeve van grensbewaking wordt toegevoegd, het
St. Franciscusklooster (de Bardel) gelegen aan de straatweg Gronau-Gildehaus (200 meter over de
Duitse grens).
29 april 1945
Bespreking met Militair Gezag betreffende opheffing grenswacht.
1 mei 1945
Er worden verschillende personen toegevoegd aan de Politieke Opsporingsdienst te Losser.
Het salaris van de S.G. zal worden aangepast.
2 mei 1945
Bewaring en verblijfskampen.
Op 2 mei waren in de volgende plaatsen de navolgende aantallen NSB'ers gedetineerd.
Mannen

Vrouwen

Oldenzaal

136

35

Enschede

898

402

Hengelo

94

159

Almelo

320

95

Losser

8

3

2 mei 1945
Onder andere mededeling aan waarnemend burgemeester Losser betreffende onderbrenging
boeren uit de grensstreek (evacuatie).
3 mei 1945
Bespreking betreffende Rampen/Luchtaanvallen. Betreft kring 8 van de bosbrandweer in Overijssel.
6 mei 1945
Besluit Militair Gezag, om NSB'ers in de Noordoostpolder te werk te stellen.
7 mei 1945
Onder andere wordt bekeken of de vaten brandstof in het Haagse bos (22 vaten) niet gebruikt
kunnen worden ten behoeve van dorsen van graan bij de boeren.
Grensstrook op Duits gebied wordt ontruimd (1 t/m 5 km.). Nederlandse gezinnen die er wonen,
krijgen toestemming zich in Nederland te vestigen.
11 mei 1945
Luitenant E. en P. militair gezag merken op:
Ten oosten van de weg Oldenzaal-Denekamp, bevindt zich een bos met daarin het Duitse
munitiekamp "Martha" hetwelk dooor ons op 11 mei is bezocht. De munitie is opgeslagen in
bunkers in houten kisten 5x5x3. Een deel hiervan is opgeslagen een ander deel leeggehaald door
geallieerden, maar er zijn nog volle. De inhoud bestaat uit kisten granaten, slagloodjes,
geweerkogels, springladingen, trotyl, brandplaatjes e.d. In het bos liggen verspreid gevaarlijk zaken
als "pantzerfauste" stukken van granaten met slaghoedjes. In een hut troffen we kisten granaten
aan waarmee men was begonnen te ze demonteren. Waarschijnlijk door de dorpsjeugd.
14 mei 1945

In de regio verschijnen 6 dagbladen.
Het Vrije Volk, Haverstraat 21 te Enschede
Trouw, Kofa gebouw, Haverstraat te Enschede
De Waarheid, Gronausestraat 23 te Enschede
De Twentse Courant, Markt te Oldenzaal
Het Parool, Haaksbergerstraat 22 te Enschede
Strijdend Nederland, Paul Krugerstraat 22 te Enschede
Daarnaast nog het blad "Geef Acht", verschijnt per 14 dagen (speciaal bestemd voor leden van de
NBS)
15 mei 1945
Arbeiders die in Duitsland gewerkt hebben, kregen na de oorlog de volgende steun.
Echtpaar ƒ ? per dag
Gezinslid onder de 18 jaar ƒ 0,75 per dag
Boven de 18 jaar ƒ 1,- per dag
Berekend over 6 dagen per week.
Er wordt een zuiveringscommissie ingesteld voor het gemeentepersoneel, bestaande uit 5 leden.
Voorzitter is Mr. P.S. Nyon.
Ook komt er een zuiveringscommissie voor de politie, bestaande uit 7 leden. Ook hiervan is
voorzitter Mr. P.S. Nyon.
26 mei 1945
Voedselpositie Twente.
1 tot en met 14 april
790
15 tot en met 21 april 1137
22 tot en met 28 april 1315
29 tot en met 12 mei 1623
13 t/m 26 mei
1707

cal. per dag per persoon
cal. per dag per persoon
cal. per dag per persoon
cal. per dag per persoon
cal. per dag per persoon

Kinderen 0-4 jaar 1578 cal .per dag
kinderen 4-14 jaar 1895 cal. per dag
2 juni 1945
Bericht van waarnemend burgemeester aan Militair Comm. te Enschede dat de munitieopslagplaats
"Martha" in De Lutte, tegen de grens met Oldenzaal dag en nacht bewaakt wordt.
In Overdinkel wordt de Opperwachtmeester der Marechaussee gearresteerd, verdacht van
samenwerking met de SD.
Hengelo, de telefooncentrale is eind juni weer in bedrijf. Losser is voorlopig nog op Enschede
aangesloten.
11 juni 1945
Formatie Bataljon Bewakingstroepen Twente.
18 juni zal in Twente 1 bataljon bewakingstroepen geformeerd uit 7 compagnieën functioneren.
Losser zal deel uitmaken van de 6e compagnie.
15 juni 1945
Een voormalig oppasser van het Kamp Amersfoort is door de grenswachtcompagnie I uit Almelo,
gelegerd in Losser, gearresteerd.
20 juni 1945

Opruimen bommen.
Op last van het Militair Gezag worden de volgende niet ontplofte bommen opgeruimd.
Losser
Land van Klieverik, type 35 bgt. 8.8 Duits werd opgeruimd op 20 augustus 1945 om 10.15 uur.
Tevens werd opgeruimd 8 bgt. 8.8. Duits dezelfde tijd. Land van Grondman A.B. type bgt. Duits te elf
uur.
Noot: het opruimen van munitie vlak na de oorlog gebeurde door leden van de BS, waarvoor ze 5
gulden per dag ontvingen. Voor het uitgraven van bommen bedroeg het loon 10 gulden per dag.
25 juni 1945
Bernardus Johannes Damhuis geb. 19 Febr. 1924
Overleden 25 Juni 1945.
Overleden in dienst van Koningin en Vaderland.
Overleden door een noodlottig ongeval.
Zo geeft het opschrift op de grafsteen op het Rooms-Katholieke kerkhof te Losser weer.
De razzia's had hij kunnen ontwijken, het transporteren naar Bremen, voor tewerkstelling in de
wapenfabrieken, kunnen ontvluchten en het korte oorlogsgeweld in de laatste oorlogsdagen aan de
Glane had hij overleefd. Doch een noodlottig ongeval bij het opruimen van munitie in Usselo, als lid
van de OD, maakte onverwacht een einde aan zijn jonge leven.
Tijdens de oorlog had hij in Nordhorn de eis van de SS om het paspoort in te leveren handig omzeild,
om vervolgens via de groene grens Glane te bereiken. Voor die tijd was hij werkzaam geweest bij
een boormaatschappij in Bentheim. Toen hij na enige tijd weer probeerde in Bentheim aan de slag
te komen, werd aan de grens zijn paspoort ingenomen en moest hij zich melden bij de 'grüne
Polizei' in Bentheim.
Met behulp van een familielid en een goedwillende chauffeur slaagde hij erin, om in een
gasgenerator achterop een bus die grensarbeiders vervoerde, opnieuw Glane te bereiken.
De nu volgende maanden bracht hij gedeeltelijk door onder de vloer van zijn ouderlijk huis aan de
Glane. Op het toegangsluik werd de naaimachine geplaatst, waar driftig werd genaaid als de nood
aan de man kwam, zo ook bij de razzia van 25 oktober 1944. Toen de buren ook nog inkwartiering
kregen van een Duitse officier werd het voor hem niet eenvoudiger.
Bij de bevrijding gaf hij de geallieerde soldaten aanwijzingen over de aanwezigheid van Duitse
soldaten, door zich met een Engelse soldaat bij de Weertsbrug achter een huis te verschuilen, wist
hij de handgranaat van een terugtrekkende Duitse soldaat te ontspringen. Bij Bolhaarsbos was hij
getuige van het ter plaatse doodschieten van een Duitse officier die zich achter een hooimijt
verschuilde en niet snel genoeg gevolg gaf aan het Engelse bevel 'hands up'. In Enschede verrichtte
hij vanuit een gebouw aan de Tolstraat OD-werk onder leiding van Quentemeijer. Toen sloeg het
noodlot toe.
Een zelfde lot trof mevrouw te Wolde - Morsink, afkomstig uit Losser, toentertijd woonachtig te
Gorsel, dat op 2 april bevrijd werd. Haar man was werkzaam bij de Mijn Opruiming Dienst. Op 28
april waren hij en twee medewerkers bezig met het demonteren van een mijn, die ontijdig
explodeerde. Haar man en mede-arbeiders werden op slaf gedood. Mevrouw ten Wolde zocht met
haar twee kinderen en in verwachting van een derde haar geboortedorp weer op. Zij heeft nog
jarenlang de klanten bediend in de drogisterij aan de Gronausestraat en is na de afbraak gaan
wonen in het Bleekwachtershuisje.
30 juni 1945
In de Twentse Courant verschijnt een artikel betreffende het plukken van aardbeien en andere

vruchten in Duitsland door de grenswacht Almelo I. Deze zouden niet altijd ten goede komen aan
ziekenhuizen en andere instellingen. De commandant weerspreekt dit.
11 juli 1945
Het bestuur van de Rooms-Katholieke meisjesschool te Overdinkel richt een verzoek aan het Militair
Gezag om deze school weer te gebruiken. Genoemde school is vanaf eind mei niet meer door de
Engelsen bezet. Zodat het onderwijs weer voortgang kan hebben. Het onderwijs was sedert oktober
1944 geheel stilgelegd.
15 juli 1945
De burgemeesterskwestie wordt weer besproken.
Losser wordt beschreven als een gemeente, waarin talloze kleine plaatselijke wrijvingen bestaan.
Ook spelen geloofskwesties nogal eens een rol. Losser is een enigszins geïsoleerde gemeente, vlak
aan de Duitse grens. En de bevolking vertoont alle typische eigenaardigheden van grensbewoners.
Met aardse goederen wordt gesmokkeld en met geestelijke - morele waarden gemakkelijk
getransigneerd. Kleine knoeierijen zijn aan de orde van de dag. Men heeft veel op elkaar aan te
merken en niemand gaat waarschijnlijk geheel vrijuit, zo luidt ongeveer het besprokene.
De heer A. Mos werd door de vertrouwenscommissie aangezocht voor de functie van waarnemend
burgemeester. Eind juli 1945 werd hij als loco-burgemeester opgevolgd door de vroegere
wethouder J.S. Hassing. In oktober 1946 krijgt Losser een nieuwe burgemeester in de persoon van
J.P.A.M. van de Sandt.
16 november 1946
In november werd in Losser een monument voor de gesneuvelden in de oorlogsjaren 1940-1945
onthuld, waar bijna alle verenigingen aanwezig waren. Dr. L. de Bruin hield hier een inleiding. Het
monument stond oorspronkelijk op de plaats waar nu de Rabo-bank is gehuisvest. Nu staat het op
de markt.
Het einde van de oorlog was al meer dan een jaar achter de rug en nieuwe ontwikkelingen
bepaalden het doen en laten van elke dag. Voor velen is deze oorlog een keerpunt geweest in hun
loopbaan. Voor velen ook heeft deze oorlog wonden geslagen die in hun verdere leven pijn blijven
doen.
11.5 Soldatengraf in Losser
Niet alleen voor de nabestaanden in Losser had de oorlog diepe wonden geslagen. Ook voor
familieleden van geallieerde militairen betekende de oorlog vaak een dieptepunt. Bij herdenkingen
vinden beide 'partijen' elkaar in een gedeelde smart. In de Twentsche Courant van 16 november
1951 wordt een treffend artikel geciteerd uit een dagblad in Nieuw-Zeeland:
,,Honderden Nieuw-Zeelandse soldaten van de luchtmacht, die gedurende de oorlog boven Frankrijk
en de Lage Landen werden neergehaald, vonden niet hun laatste rustplaats op de grote erevelden.
Zij rusten vaak op kerkhoven van kleine dorpjes. Vandaag de dag, zes jaar na het einde van de
oorlog, worden hun graven nog steeds met onnavolgbare eerbied door vreemdelingen verzorgd, de
burgers van de bevrijde landen.
Een meisje uit Nieuw-Zeeland, dat onlangs een reis maakte over het continent, beschreef in een
brief aan haar vader, het bezoek dat zij bracht aan het graf van haar broer, die begraven ligt in
Losser, een klein Nederlands dorp aan de Duitse grens. Het vliegtuig van haar broer werd hier tegen
het einde van de oorlog neergeschoten en zij was de eerste van de familie, die het graf bezoeken
kon. Vriendelijke mensen uit het dorp hadden haar ouders geschreven, hoe zij de herinnering aan de
Nieuw-Zeelander, die op hun kleine kerkhof lag begraven, levendig hielden.
Toen wij op 3 mei in Losser kwamen, zo schreef het meisje haar vader, zag ik de kerk in het midden
van het dorp. Het kerkhof lag er rondomheen. Ik stapte de poort door en vond het graf van Bill. Ik

had het adres van de man die gedurende de oorlog in de ondergrondse beweging diende. Het was
mijnheer De Vries. Ik ontmoette hem maar het was allemaal erg moeilijk, daar hij bijna geen woord
Engels sprak.
De volgende dag, 4 mei was hun dag van herdenking. Zij vroegen mij of ik bij de plechtigheid
tegenwoordig wilde zijn. s' Middags gingen we naar het stadhuis. Mijnheer De Vries nam me mee. Ik
ben niet in staat het verschrikkelijke weer van die dag te beschrijven. Het regende pijpestelen. Ik
ontmoette de burgemeester en de pastoor. Samen gingen we vervolgens, naar wat zij "de toren"
noemden, om de herdenkingstocht gade te slaan, die om 8 uur zou beginnen.
Terwijl de klokken begonnen te luiden, wandelden we naar de weg. Ongeveer 24 mensen volgden
ons. Ik liep naast meneer Snel, een onderwijzer. Na een korte wandeling, bereikten wij het kerkhof,
waar Bill begraven ligt. Twee meisjes kwamen naar mij toe en zeiden dat ik eens achterom moest
kijken, zo gauw we de hoek om waren. Toen ik dat deed, zag ik minstens 500 mensen, die ondanks
het slechte weer zich tijdens de tocht achter de stoet gevoegd hadden.
Onderweg vertelde meneer Snel mij, dat deze tocht ieder jaar op 4 mei gehouden wordt, om de
ondergrondse strijders en de militaire bevrijders te herdenken, die voor de vrijheid gevallen waren.
Bill was de enige soldaat, die in Losser bij hen begraven ligt. Hij vertelde me ook, dat de weduwen
van de gevallenen gewoonlijk aan het hoofd van de stoet gaan. Omdat ik nu hier was, hadden zij
deze eer aan mij willen laten.
Voor we naar de kerk gingen, maakten we een complete rondgang over het kerkhof. Mensen traden
uit de stoet, om telkens bloemen te leggen op de graven.
Het graf van Bill is dicht bij de uitgang en het laatste dat we bereikten. Toen we er aan kwamen, was
het al met bloemen overdekt en nog steeds werden nieuwe bloemen gelegd. toen ik naast Bills graf
stond, hield het klokgelui op. Het maakte plaats voor twee minuten intense stilte, waarin de
gevallenen herdacht werden.
Ik zou graag alleen geweest zijn bij mijn bezoek aan het graf van mijn broer, maar het speet mij niet,
deze plechtigheid te hebben meegemaakt. Want ofschoon alles zeer eenvoudig in zijn werk ging,
voelde ik toch, dat het echt en zuiver gemeend was en het doet me goed te weten dat ieder jaar op
4 mei deze plechtigheid herhaald zal worden.
Bill is begraven in een vreemd land, maar we kunnen er zeker van zijn dat hij niet wordt vergeten. Ik
leerde er niet veel mensen kennen, maar met wie ik in aanraking kwam, waren vriendelijk en goed
voor mij. De vader van het meisje dat deze brief schreef voegde hier aan toe, dat de belevenissen
van zijn dochter een troost zullen zijn voor allen, die een zoon of broer in de vreemde hebben
verloren. "Ik heb gevraagd", zo voegde hij er aan toe, ,,of de burgemeester van Losser mij wilde
toestaan, hem uit dankbaarheid een bedrag van 100 pond te sturen, ten behoeve van de burgerij,
doch hij wilde niets hebben, zelfs geen penny."

BIJLAGEN
DEMOGRAFISCH PROFIEL
Tabel A. Volkstelling 1947
Gemeente Losser

Volkstelling 1947
Inwoners

Losser

w.o. in gestichten
3366

101

De Lutte

419

6

Mekkelhorst

179

-

2936

11

552

-

De Zoeke

1697

-

Verspreide huizen

5179

14

14327

132

Overdinkel
Glane

Losser totaal
Zuid bergh. Tankenb.

2250

Verspreide huizen

2024

Totaal

4274

Totaal Gen.

18601

Grondoppervlak gemeente Losser 11.145 H.A.land 1.67 inw/h.a.

Tabel B. Inwoneraantallen naar geslacht
Inwoneraantal naar geslacht 1880 - 1950
Tijdstip
31 december

Aantal inwoners
mannen

vrouwen

totaal

1880

2386

2242

4628

1890

2571

2423

4994

1900

4051

3768

7819

1910

5383

5103

10486

1920

6410

6201

12611

1921

6536

6250

12786

1922

6589

6349

12938

1923

6684

6438

13122

1924

6782

6540

13322

1925

6877

6586

13463

1926

7050

6787

13837

1927

7276

7016

14292

1928

7444

7211

14655

1929

7540

7267

14807

1930

7530

7232

14762

1931

7554

7256

14810

1932

7695

7420

15115

1933

7856

7560

15416

1934

7972

7628

15600

1935

8053

7741

15794

1936

8166

7892

16058

1937

8332

8005

16337

1938

8346

8061

16407

1939

8371

8127

16498

1940

8527

8249

16776

1941

8737

8418

17155

1942

8886

8531

17417

1943

9113

8678

17791

1944

9268

8806

18074

1945

9237

8843

18080

1946

9418

9018

18436

1947

9576

9198

18774

9781

9319

19100

9790

9328

19118

1949

9914

9463

19377

1950

10046

9615

19661

1948

Tabel C. Huwelijken/geboortes
Huwenden

Huwelijken

Levend
geboren

Geboorte
overschot

Vestigingsovers.2)

Bevolking
op 31
december

M.

V.

Abs.

Tot.

<1
jr

Abs.

Abs.

Tot.

Mann
en

1951

167

160

152

7.7

479

24.2

126

6.4

13

353

17.8

(-1)
-124

-6.3

19890

10158

1952

155

154

150

7.5

491

24.7

116

5.8

8

375

18.8

(-1)
-327

-16.4

19938

10154

1953

161

168

160

8.0

440

21.9

164

8.2

9

276

13.8

-55

-2.7

20159

10270

1954

161

177

167

8.2

480

23.7

142

7.0

13

338

16.7

-111

-5.5

20386

10367

1955

125

160

149

8.1

413

22.5

141

7.7

14

272

14.8

-221

-12.1

16252

8271

1956

143

157

154

9.5

351

21.5

139

8.5

8

212

13.0

-134

-8.3

16330

8318

1957

167

170

169

10.3

340

20.8

126

7.7

9

214

13.1

-197

-12.1

16347

8342

1958

151

169

172

10.5

353

21.5

131

8.0

6

222

13.5

-68

-4.1

16501

8374

1959

152

169

164

9.8

411

24.6

122

7.3

7

289

17.3

(1)
126

7.5

16916

8597

1960

134

140

144

8.5

395

23.2

131

7.7

3

264

15.5

(-2)
-95

-5.6

17085

8686

1961

136

164

157

9.1

391

22.8

128

7.5

5

263

15.3

-109

-6.4

17239

8798

1962

118

118

121

7.0

398

23.0

140

8.1

11

258

14.9

-132

-7.6

17365

8843

1963

141

161

150

8.6

397

22.7

158

9.1

10

239

13.7

-1

-0.1

17552

8978

1964

144

178

171

9.7

369

21.0

142

8.1

10

227

12.9

-188

-10.7

17591

9045

1965

174

199

184

10.4

334

19.0

144

8.2

2

190

10.8

(-2)
-141

-8.0

17640

9082

Jaar

%0
1)

Overleden

%0
1)

Abs.

%0
1)

%0
1)

%0
1)

1) Per 1000 der gemiddelde bevolking
2) De cijfers tussen (), welke zijn inbegrepen, hebben betrekking op het saldo van de administratieve opnemingen en

afvoeringen.
Tabel D. Kerkelijke gezindten
Indeling der bevolking naar de Kerkelijke gezindten
Tijdstip

Ned.Herv

R.K.

Israeliet

Andere kerkelijke gezindten

Gereformeerd

Geen kerkelijke
gezindten

31.12.1909

23.30%

73.80%

0.25%

1.53%

0.98%

0.32%

31.12.1920

24.10%

72.20%

0.16%

1.01%

0.57%

0.97%

31.12.1930

20.58%

73.92%

0.03%

1.50%

0.49%

3.48%

Hoe was de politieke gezindheid in Losser in de 30-er jaren
Bijgaand overzicht geeft de verhouding weer van het aantal NSB stemmen ten opzichte van het totaal aantal stemgerechtigden
(ter vergelijking de plaatsen Oldenzaal-Wierden-Almelo-Tubbergen).
Tabel E. Politieke gezindheid

Prov. Staten 1935

Verkiezingen 2e Kamer 1937

Verkiezingen Prov. Staten 1939

Stemgerechtigd

N.S.B.

%

15739

1018

6.4

Wierden

5140

149

3

Losser

6820

485

7.1

Tubbergen

4192

67

1.5

Oldenzaal

4440

260

5.8

17221

506

3

Wierden

5633

93

1.6

Losser

6849

435

6.4

Tubbergen

4454

47

1.2

Oldenzaal

4696

169

3.5

17460

616

3.5

Wierden

5757

133

2.3

Losser

6974

303

4.34

Tubbergen

4511

31

0.7

Oldenzaal

4629

206

4.5

Almelo

Almelo

Almelo

Bron: Bureau Statistiek

Tabel F. Globale indeling naar beroepen

30
Inwoner
aantal

762

Beroeps
bev.

13

Textiel

56

Landbouw
Bouwnijver
heid
Metaal

52
4
7

Overige

54

19

%

19

%

14

-

16

-

64

-

-

-

26

41

-

-

17

27.

-

-

41

6.4

-

-

13

2.1

-

-

22.

-

-

14

3

7

40
776

47
601
27

19

%

18

-

79

-

27

61

14

65
6
9
76

60
776
52

34.

9

17.

3

07
4

19

%

16

-

70

-

21
89

7
8

31.
12.

37

4.7

-

-

34

4.5

-

-

30

38

-

-

Tabel G. oppervlakte, annexaties en grenswijzigingen
Jaar (1 jan.)

Oppervl.
2
(land) in km

Tijdstip

Aantal overgegane
bewoners

Absoluut
1951

111.46

1 juli 1955

1956

98.78

1 aug. 1963

1962

101.10

1965

101.24

1) Per 1000 der gemiddelde bevolking.

Oppervlakte
van het
overgegane
gebied in
km2

Verkregen
van de
gemeente

Afgestaan
aan de
gemeente

%0 1)

4185

205.3

12.67

Oldenzaal

51

2.9

0.13

Bondsrep.
Duitsland

Gesneuvelden/omgekomen burgers en militairen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Bom gevallen - materiële schade
21-01-'43
Dood J.B. Steinmeijer veroorzaakt door S.D. kogel (standrecht)
05-05-'43
Bom gevallen
13-05-'43
Engelse vlieger met parachute geland
13-06-'43
Handley Page Halifax Mk. II (HR 740) neergestort.
13-06-'43
Gevangen genomen: Brown, S.C., Martin, L.V., Barnard, A., Fyfe, J.,
Leary, F. en Robinson, R.W. Ontsnapt Holroyd, S.G.
Meer dan 100 uitgebrande fosfor bommen neergevallen
13-06-'43
Avro Lancaster Mk. I neergestort bij De Haar.
10-07-'43
Omgekomen J.O. Ingram. Gevangen genomen: Wood, J.E., Skinner, J.D., Ryder,
R.E., Patching, J.R., Sharp, J.T. en Westcott.
Duits vliegtuig neergestort
26-07-'43
Een gedeelte van een vliegtuig neergevallen
10-10-'43
Duits vliegtuig neergekomen
14-01-'44
Handley Page Halifax Mk. III (HX 312) in Noord-Lutte neergestort.
22-01-'44
Omgekomen Hennan, S.S., Wykes, L.W., Morgan, J.F.,Johnston, C.G. en Thompson, J.K.
Gevangen genomen: Doust, L. en Dobson, J.E.
Noodlanding van Duits vliegtuig
30-01-'44
Engels vliegtuig neergestort
23-02-'44
G.J. Olde Teusink omgekomen door bomscherf
08-04-'44
Amerikaanse Republic P-47D-15-RE neergestort. Omgekomen Aldridge, H.Y.
04-08-'44
Dood Franz Benneker veroorzaakt door Duitse Parachut. troepen
18-10-'44
Engels vliegtuig neergestort
26-10-'44
13 Brisantbommen gevallen (niet ontploft)
29-10-'44
Bom gevallen naast spoorlijn (spoorwagons beschadigd)
02-11-'44
Vijf bommen in Zuid-Lutte (materiële schade)
11-11-'44
Hawker Tempest Mk. V (EJ 715) neergestort te Noord-Berghuizen.
22-12-'44
Omgekomen Williams, S.S.
Focke Wulf FW-190 neergestort. Omgekomen Miebach, W.
29-12-'44
Duitse jager neergestort (piloot omgekomen)
04-01-'45
Duitse jager neergestort (piloot omgekomen)
04-01-'45
Duitse jager neergestort (piloot omgekomen)
14-01-'45
Dood familie Stegge veroorzaakt door neerstorten Duitse Jager
14-01-'45
Een zware bom V.I. ? ontploft, materiële schade
15-01-'45
Twee-motorig Duits jachtvliegtuig neergestort
06-02-'45
Dood Koertshuis, J.M. bij bommen op Glane
15-02-'45
Dood Boerrigter, B.J.
Dood Verbeek, H.
Gevechtshandelingen in Overdinkel - ongeveer 17 Duitse
militairen gesneuveld, 6 Engelsen gewond
01-03-'45
Gevechtshandelingen in de Lutte - 4 Duitse militairen gedood,
vermoedelijk 4 Engelse militairen gedood.
02-03-'45
Dood Henk Brinkgreve door S.S.
05-03-'45
Een Duits jachtvliegtuig neergestort
07-03-'45
Een Duits jachtvliegtuig neergestort
10-03-'45
Dood D. Kleijzen veroorzaakt door jachtbommenwerpers Gronau
13-03-'45
Dood B. Bloemen veroorzaakt door bombardement Gronau
20-03-'45
Dood J.H. Welpelo veroorzaakt door bombardement Gronau
20-03-'45
Dood Bakker Jnr. veroorzaakt door bombardement Gronau
20-03-'45
Noodlanding Duits vliegtuig
27-03-'45

40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

Opblazen kruispunt Oldenzaalsestraat-Smuddeweg
Opblazen kruispunt Enschedesestraat-Broekhovenweg
Opblazen kruispunt Hogeboekelerweg-Ymhofweg
Dood Jan Schanser, veroorzaakt door NO.3.
Dood Gerard Evertman veroorzaakt door jachtbommenwerpers
Dood Mander A. vermoedelijk door oorlogshandelingen in De Lutte
Dood Weems E.
Dood Timson R.
Dood Bartlan J.
Dood G. Luijerink veroorzaakt door landmijn (Bardel)
Dood Finn Ptc. door auto ongeluk

31-03-'45
31-03-'45
31-03-'45
31-03-'45
31-03-'45
03-04-'45
06-04-'45
??-04-'45
31-05-'45

Opm.: In de Lutte hadden de gevechtshandelingen plaats op de Bentheimerstraat ter hoogte van het
dorp. De geallieerden kwamen van Oldenzaal.
Bij de gevechtshandelingen in Overdinkel, kwamen de geallieerden van Glane.
Toelichting op de verklarende cijferlijst.
No.7 De Avro Lancaster M.k.1, had als basis Syerston, Nottinghamshire, Engeland en had als doel een
bombardement uit te voeren op Gelsenkirchen (Dtl). Als plaats van neerstorting wordt genoemd
"Kremersveen". De F/Sgt was Ingram, John Ogilvie, wiens stoffelijk overschot op de algemene
begraafplaats is bijgezet. De crash vond plaats om 1.30 L.T. Het vliegtuig behoorde tot no.61 sqn RAF.
No.5 Het vliegtuig, een Nadley Page Halifax Mk.11, behoorde tot no.158 sqn RAF en had als basis Lisset,
Yorkshire, Engeland. De crash vond plaats om 02.03 hrs.L.Y. Het vliegtuig werd aangevallen door een Ju88 vanaf vliegbasis Twente. Het doel was Bochum (Dtl) te bombarderen. Holroyd, Sidney G. wist aan
gevangenneming te ontkomen en via Zwitserland en met hulp van de France Maquis (ondergrondse)
weer Engeland te bereiken.
No.15 De P.-47D-15-RE van 2nd Lt Pilot Aldridge, Harry Y. stortte neer om 20.25 hrs L.T. tussen
Oldenzaal en Denekamp bij kmp 61.2. Hij behoorde tot 353 FG/350FS en had als basis Raydon in
Engeland. Zijn doel was vliegveld Twente aan te vallen.
Hij werd eerst begraven op de Oosterbegraafplaats in Enschede, daarna herbegraven op de
begraafplaats Margraten en daarna overgebracht naar USA POST Reburial in United States of America.
No.11 Het vliegtuig, de Handley Page Halifax Mk 111, dat op 22-1-1944 in N.Lutte 143 om 00.30 L.T.
neerstortte, had als basis Leconfield, Yorkshire in Engeland, en had als doel Maagdenburg te
bombarderen.
No.21 Hawker Pempest Mk V behoorde tot no.486 sqn RAF en had als basis Volkel. Hij werd door de
Duitse "Flak" neergeschoten. Hij was op patrouille-vlucht en stortte neer bij de boerderij Hazewinkel in
N.Berghuizen. De piloot F/Lt Williams, Stanford Seaton, 24 jaar oud, is op het Rooms Katholiek kerkhof
in Losser begraven.
Op 14-1-1945 om 10.30 hrs stortte op het landgoed de "Haer" bij Oldenzaal neer de Supermarine
Spitfire M.k. van F/O -piloot Urquhart, A.J. Hij behoorde tot no.422 sqn RAF en had als basis Heesch
(B88) Holland. Dit vliegtuig is niet in de verklarende cijferlijs opgenomen.
Op 14-1-1945 stortte neer in N.Berghuizen 261, het vliegtuig van F/Lt Piloot Land, Robert James, 27 jaar
oud. Hij vloog in een Supermarine Spitfire M.K.1X en behoorde tot no.401 sqn RAF. Hij had als basis
Heesch (Holland) en werd op het Rooms Katholiek kerkhof in Oldenzaal begraven. Dit vliegtuig is niet in
de verklarende cijferlijs opgenomen.
Deze gegevens zijn ontleend aan de Sectie Luchtmachthistorie te 's Gravenhage

GESNEUVELDEN/OMGEKOMEN BURGERS EN MILITAIREN
A. DOOR OORLOGSHANDELINGEN OMGEKOMEN LOSSERNAREN
Naam:

Leeftijd:

OverlijdPlaats:
ensdatum:

Omschrijving:

B. Olde Bolhaar

27 jaar

12.05.'40

Rhenen

Gevechtshandelingen Grebbeberg

B.H. Busser

34 jaar

13.05.'40

Idem

Idem

J.H. Engelbertink

30 jaar

12.05.'40

Idem

Idem

H.A.J. Grunder

26 jaar

12.05.'40

Idem

Idem

H.B. Hassink

26 jaar

13.05.'40

Idem

Idem

G.J.A. Keizer

26 jaar

14.05.'40

Idem

Idem

H.B. Spölmink

22 jaar

13.05.'40

Idem

Idem

J.G. Veldscholten

24 jaar

12.05.'40

Idem

Idem

J.K. Krikke
Overdinkel,

29 jaar

13.05.'40

Idem

Idem

B.J. Damhuis
munitie.

21 jaar

25.06.'45

Usselo

In dienst O.D. tijdens opruimen

J. Dijkhuis

25 jaar

01.04.'45

Hengevelde

Tijdens verzet tegen Duitsers.

H. Dijkhuis
mishandelingen

27 jaar

26.02.'44

Utrecht

In

F. Benneker
doodgeschoten.

29 jaar

18.10.'44

Losser

Op straat door Duitse militair

T.J.H. ten Bos

20 jaar

21.07.'42?

?

Tijdens tocht naar Engeland vermist.

G.H. Lemmink
spoorloos verdwenen.

47 jaar

?

?

Na razzia in Losser op 25.10.'44

G. Evertman
Enschedesestraat

70 jaar

31.03.'45

Losser

In

J. Schanser
Enschedesestraat

46 jaar

(was

oud

inwoner

van

woonde in Buurse)

ziekenhuis

aldaar

t.g.v.

Duits kamp.

zijn

schuilplaats

aan

de

verm. door kogel uit "Jabo".
31.03.'45

Losser

In

zijn

woning

aan

de

door scherf landmijn.
G. Luijerink
Bardel (Dtl).

?

??.04.'45

Overdinkel

Op een landmijn getrapt in de

M.C. Lem.
gebracht, tijdens

21 jaar

26.09.'44

Bremen (Dtl)

Door

Joh. A. Stegge

46 jaar

14.01.'45

Losser

Door neerstorten van Duits vliegtuig
op hun woning.

M.B. Stegge

17 jaar

14.01.'45

Losser

Idem

Naam:

Leeftijd:

OverlijdPlaats:
ensdatum:

Omschrijving:

A.B. Stegge

12 jaar

14.01.'45

Losser

Idem

P.J. Stegge

9 jaar

14.01.'45

Losser

Idem

M.E. Stegge

6 jaar

14.01.'45

Losser

Idem

B.G. Stegge

4 mnd.

14.01.'45

Losser

Idem

J.H. Welpelo
(Dtl)

44 jaar

20.03.'45

Gronau

Tijdens bombardement op Gronau

B.E. Bloemen

56 jaar

20.03.'45

Gronau

Idem

D. Kleijzen
Gronau (Dtl)

53 jaar

13.03.'45

Gronau

Tijdens

G.J. Olde Leussink
gevallen bij

25 jaar

Gestapo

naar

Bremen

bombardement omgekomen.

tuinwerkzaamheden

in

door "Jabo's"
08.04.'44

Losser

Door een scherf van een bom

(Zuid-Lutte)

"Groote Beverborg".
J.B. Steinmeijer
door

22 jaar

Joan Gelderman

26 jaar

Jo ter Laak
en

31 jaar

Bakker Jnr.

?

05.05.'43

boerderij

Enschede

Bij houtzagerij Smulders gedood

(Lonneker)

SS of Grüne Polizei kogel tijdens
standrecht.

03.09.'44

Utrecht?

Gefusilleerd wegens verzetsdaden.

07.09.'44

Mauthausen (Dtl)

Gedropt als geallieerd militair

gevangen genomen.
?

Gronau (Dtl)

Tijdens bombardement maart 1945.

H. Kuipers
militaire dienst.

23 jaar

21.08.'44

Frankrijk

Was als Rijksduitser in Duitse

OMGEKOMEN JOODSE INWONERS
Naam:

Leeftijd:

OverlijdPlaats:
ensdatum:

Transport vanaf Westerbork

Zilversmit-Katz (H)

67 jaar

14.05.'43

Sobibor

11.05.'43

Zilversmit Herman

28 jaar

09.07.'43

Sobibor

06.07.'43

Zilversmit Hirsch

24 jaar

?

Sobibor

08.06.'43

Zilversmit E.

3 jaar

11.06.'43

Sobibor

08.06.'43

Zilversmit S.

26 jaar

?

omgeving
Auschwitz

?

Kleinhaus W.H.

55 jaar

14.05.'43

Sobibor

11.05.'43

Horneman, L.L
Enschede

?

17.10.'41

Mauthausen

Op

Naam:

Leeftijd:

OverlijdPlaats:
ensdatum:

Transport naar Westerbork

Kleinhaus-Posener J.

66 jaar

14.05.'43

Sobibor

11.05.'43

Kleinhaus A.H.

23 jaar

09.07.'43

Sobibor

06.07.'43

Kosters D.

70 jaar

14.03.'43

Sobibor

?

Terhoch J.

57 jaar

?

?

?

Terhoch-Meijer S.

56 jaar

?

?

?

Terhoch E.

28 jaar

?

?

?

Terhoch W.

27 jaar

?

?

?

Meijer S.

?

?

?

?

14.09.'41

ziek

gemeld

in

B. GEALLIEERDE MILITAIREN DIE OP LOSSERS GRONDGEBIED SNEUVELDEN
Deze lijst pretendeert niet volledig te zijn. Mogelijk zijn ook gesneuvelde militairen naar omliggende
plaatsen gebracht, zonder dat dit nader is vastgelegd (in Oldenzaal zijn dertien militairen op de
protestante begraafplaats en drie op de rooms-katholieke begraafplaats begraven). Zij zijn allen na 3
april 1945 en voorzover na te gaan niet op Lossers grondgebied gesneuveld.

Naam:

Leeftijd:

OverlijdNationaliteit: Omschrijving:
ensdatum:

Ogilvie John
25 jaar
kwam in de nacht
Flt. Sgt.R.A.F.
boerderij van de heer Naafs
zoon van James en
Begraven in kist van
Catharina Ingram
van Cambo
Northcumberland

10.07.'43

Williams Stamford

22.12.'44

24 jaar

Engelse

Alg. Begr.Pl. Losser. Zijn vliegtuig
van 10.07.1943 neer op de
G.200 tussen Glane en Overdinkel.
50x60cm.

seaton Flt./Lieut
met mach.no. E.J.-215
zoon van James
Hij was gestationeerd
Gordon en Ethel
kerkhof te
Winifred W of Orini

Nieuw-ZeelandWerd door de "Flak" neergehaald
bij de boerderij
"Hazewinkel" in Noord-Berghuizen
Williams maakte zijn 241ste vlucht.
op vliegbasis Volkel. Hij rust op R.K.
Losser

Hennan Sgt.
?
in stukken
Flt. R.A.F.
landbouwer Rolink N.-Lutte
(466 R.A.A.F.) Sqd.
op het

22.01.'44

Johnston Conrad
Graf no. 3.
Georg.Flt.Sgt.
zoon van Oswald
Arth(?)ur en Ada
Louisa van W. Wigham
New South Wales

27 jaar

22.01.'44

Morgan Joh. Fischer
Graf no. 5.

29 jaar

Australië

Zijn Halifax B.3 kwam om 00.30 uur
neer op de gronden van
143 en van J. Oude Ophuis. Hij rust
R.K. kerkhof in de Lutte.
Rust op R.K. kerkhof in de Lutte.
Omschrijving als bij Hennan

22.01.'44

Engelse

Rust op R.K. kerkhof in de Lutte.

Sgt. R.A.A.F. (V.R.)
466 Sqd. Zoon van
David Samuel en
Gertrude Mary Morgan.
Echtgenote van Violet
Morgan
of Town Hill Swansea

Omschrijving: als bij Hennan

Thompson, John Kevin 20 jaar
Lutte. Graf no. 1.
Flt.Sgt. R.A.A.F.
Zoon van Gervasse Cosmas
Thompson en Ellen Thompson,
of Allawa, New South Wales

22.01.'44

Naam:

OverlijdNationaliteit: Omschrijving:
ensdatum:

Leeftijd:

Australië

Rust op het R.K. kerkhof in de
Omschrijving: als bij Hennan

Wykes. Sgt. Leonard
22 jaar
Lutte. Graf no. 2
William (W.Op./Air Gnr)
466 R.A.A.F. Sqdn.

22.01.'44

Engelsman

Finn, Pte. John
288 Coy Pioneer Corps
Zoon van Michael en
Mary Finn,
of Ballinabola,
Co. Wexford,
Irish Republic.
Husband of
Mary Teresa Finn
of Ballinabola

30 jaar

31.05.'45

Ierse

Omgekomen bij een auto-ongeluk.
Rust op R.K. kerkhof te Overdinkel.

Brinkgreve, Henk
majoor J. Olmsted
(zie specificatie)
Piksen" in
Majoor
in Overijssel

30 jaar

05.03.'45

Nederlandse

Hij was met twee collega's t.w.

Omschrijving: als bij Hennan

en sergeant Austin gedropt bij "de
Hellendoorn. Als leider van de S.G.
werd hij op de boerderij Rikhof

door de

S.S. doodgeschoten en

herbegraven op de Alg.Begr.Pl.

aan de Zuid-Esmarkerrondweg in

Enschede op 7.6.'45.
Gdsm. Mander A.
?
gevechtshandelingen in de
1 st.M.T.R.Gren.

Rust op het R.K. kerkhof in de

03.04.'45

Engelse

Zijn vermoedelijk bij
buurt van de Lutte omgekomen en

tijdelijk
B.N.Gds.
de Lutte met
2625014
januari 1946

begraven achter het "Zwaantje" in
een houten kruis op hun graf. In
zijn zij herbegraven op Jonkersbos

Cemetry te

Nijmegen.

L.S.G. Weens E.
2 nd. Gren.Gds.
2615738

?

03.04.'45

Engelse

Omschrijving: als bij Mander

Timson R.
Gren.G.D.S.
2616328

?

03.04.'45

Engelse

Omschrijving: als bij Mander

Gdsmn.Bartlam J.
2 nd.Armd.B.n.
Grenadier Gds.

?

06.04.'45

Engelse

Omschrijving: als bij Mander

?
Engels vliegtuig

?

23.02.'44

Engelse

In de buurtschap de Lutte een
neergekomen. Vijf Engelse vliegers

omgeko-

men. Verdere gegevens ontbreken.

?

?

23.02.'44

Naam:

Leeftijd:

OverlijdNationaliteit: Omschrijving:
ensdatum:

?

?

23.02.'44

Engelse

Idem

?

?

23.02.'44

Engelse

Idem

?

?

23.02.'44

Engelse

Idem

?

?

04.08.'44

Amerikaanse

Naam en juiste plaats niet bekend.

?
uur neerge-

?

14.01.'45

Engelse

Een Engelse Jager omstreeks 10.30

de Hengelo-

Engelse

Idem

stort in een perceel bouwland aan

weduwe Seijger.

sestraat achter de woning van de

C. IN DE GEMEENTE LOSSER BEGRAVEN MILITAIREN
Losser Algemene begraafplaats (gelegen aan de Denekamperdijk)
Ingram, Flt,(Pilot) John Ogilvie, 527257, R.A.F.61 Sqdn.
gesneuveld 10 juli 1943, 25 jaar, zoon van James en Catherine Ingram, van Cambo, Northumberland.
Losser rooms-katholieke kerkhof (gelegen bij de kerk)
Williams, Flt.Lieut.(Pilot) Stamford Seaton, 412297, Mentioned in Despatches R.N.Z.A.F. 486 Sqdn.,
gesneuveld 2 december 1944, 24 jaar, zoon van James Gordon Williams en Ethel Winifred Williams,
of Orine, Waikato, New Zealand.
Losser, de Lutte, rooms-katholieke kerkhof (gelegen bij de kerk)
Hennan, Sgt. (Flt.Engr) Sydney, 1028076, R.A.F. (V.R.) 466 (R.A.A.F.) Sqdn., gesneuveld 22 januari
1944, graf 4.
Johnston, Flt. Sgt.Conrad Georg, 412066, R.A.F., gesneuveld 22 januari 1944, 27 jaar, zoon van
Oswald Arthur en Ada Louisa Johnston, van Wingham, New South Wales, Australia, graf 3.
Morgan, Sgt, (Air Gnr) John Fisher, 1417169, R.A.F. (V.R.) 466 (R.A.A.F.) Sqdn., gesneuveld 22 januari
1944, 29 jaar, zoon van David Samuel en Gertrude Mary Morgan, of Swansea; echtgenoot van Violet
Morgan, of Town Hill, Swansea, graf 5.
Thompson, Flt. Sgt. John Kevin, 422757, R.A.A.F. Gesneuveld 22 januari 1944, 20 jaar, zoon van
Gervasse Cosmas Thompson en Ellen Thompson, of Allawah. New South Wales, Australia, graf 1.
Wykes, Sgt. (W.Op./Air Gnr) Leonard William, 1386942 R.A.F. (V.R.) 466 (R.A.A.F.) Sqdn. Sqdn
gesneuveld 22 januari 1944. graf 2.
Losser, Overdinkel rooms-katholieke kerkhof (gelegen bij de kerk)
Finn, Pte, John, 130837, 288 Coy. Pioneercorps. Gesneuveld 31 mei 1945, 30 jaar, zoon van Michael
en Mary Finn, of Ballinabola, Co, Wexford, Irish Republic; husband of Mary Teresa Finn of
Ballinabola.

D. DUITSE MILITAIREN DIE OP LOSSERS GRONDGEBIED SNEUVELDEN
Naam:

Leeftijd:

OverlijdPlaats:
ensdatum:

Omschrijving:

F.W. Horst Becker
Messerschmidt

?

14.01.'44

Gezeten in een 2-motorige

Noord-Lutte

die in een bos in N.-Lutte van de

heer

G. Sanderink neerstortte. Begraven
op de Oosterbegraafplaats te

Enschede.
Uffz Karl Almendingen

?

14.01.'44

Idem

Idem

Gefr. Helmut Gnauck

?

14.01.'44

Idem

Idem

?
?
bijzonderheden ontbreken.

26.01.'44

Lutterzand

Piloot gedood, nadere

?
neergestort

14.01.'44

Noord-Lutte

Een 2-motorige Messerschmidt

?

bij perceel N.-Lutte 79. Drie Duitse

militairen
?

?

14.01.'44

Idem

omgekomen.
Idem

?

?

14.01.'44

Idem

Idem

?
Duits

?

04.01.'45

Noord-

Nabij landbouwer Oosterbroek een

Berghuizen

vliegtuig neergekomen. Piloot

De Lutte

Een Duits jachtvliegtuig stortte

omgekomen.
?
neer

?

10.03.'45

in het Lutterzand. Vlieger

omgekomen.
Herbert Weissenborn
bombardement op
op Alg.Berg.Pl.
1946
Duitsers begraven).
overschot op verzoek en
naar Duitsland

20.12.'22

30.03.'45

N.-Lutte

Omgekomen t.g.v. een
"munitielager Martha". Begraven
te Losser. Nadat hij tot 15 januari
nog begraven lag bij de boerderij
Heijdens-Beuningenstraat. no.8. (xx
Op 5 oktober werd het stoffelijk
op kosten van fam. Weisenborn
overgebracht (Arolsen/Waldeck).

?

?

01.04.'45

Op de R.K. begraafplaats te Losser
was op 8 maart 1951 een graf van

een

onbekende Duitse militair (van een
houten kruis voorzien).

?

?

14.01.'45

Losser

Stortte neer op de woning van de
familie Stegge. Piloot kwam om het

?

14.01.'45

Losser

Stortte neer in de Zandbergen.
Piloot kwam om het leven.

leven.
?

Toelichting
Het identificeren van de gesneuvelde Duitse militairen leverde nogal wat
problemen op. Van vijf militairen konden geen nadere gegevens verkregen
worden.
Dertien Duitse militairen werden uiteindelijk, nadat zij tijdelijk in een massagraf
op de Algemene Begraafplaats in Losser waren begraven. Op 20/21 juli 1955 op
de Algemene Duitse Begraafplaats te IJsselstein gemeente Venray herbegraven.
De toestand op 27 maart 1950 was.
A. Op de Algemene Begraafplaats in Losser in een massagraf elf Duitse militairen, waarvan zeven
geïdentificeerd nl.
Naam:

Geb.datum: Geb.plaats:

Omschrijving:

1. Kundrata, Eugen
Verm. Overdinkel.

05.05.'10

Gesneuveld te Losser.

2. Schramm, Robert

16.05.'25

Hamburg

Idem

3. Rodewalt, Emil

23.05.'22

Gescher

Idem

4. Van de Beck, Josef

18.05.'23

Borken

Idem

5. Paschmeijer, Hans

27.09.'13

Bremen

In de Lutte

6. Kinkatz, Ludwig

23.12.'23

onbekend

Overdinkel

7. Tulfor, Heinrich

11.01.'22

onbekend

Overdinkel

Oderfurth

op 2 april 1945

en nog vier onbekende militairen

?

B.In een afzonderlijk graf op de Algemene Begraafplaats te Losser werd begraven
1 Duitse militair (Herbert Weissenborn, geboren 20.12.'1945 te
Arolsen/Waldeck) omgekomen tengevolge van een geallieerd
bombardement op 30 maart 1945 op het munitielager "Martha"

aan de Denekamperstraat in De Lutte.
C.Op de rooms-katholieke begraafplaats te Losser bevindt zich het graf van een
Duitse militair waarvan de nadere gegevens onbekend zijn. Deze
sneuvelde op 1 april 1945.
opm.: Zou dit de militair zijn die bij café Elferink aan de Overdinkelsestraat om
nog onbekende oorzaak omkwam?
Alle graven waren toen van een houten kruis voorzien.
Vermeld werd dat op 20/21 juli 1955 het stoffelijk overschot van deze militairen
van de Algemene Begraafplaats in Losser zijn overgebracht naar de Duitse
Militaire Begraafplaats in IJsselstein gemeente Venray.
In het logboek van de Engelse militair die destijds betrokken was bij de bevrijding
van Overdinkel wordt een getal van twintig gesneuvelde militairen genoemd.
Hendrik Nordkamp, destijds wonende aan de Spinnersstraat, heeft toen hij direct
na de oorlog bij de grenscontrole betrokken was, bij de "Drilandsteen" op
Duits gebied zeventien houten kruisen gezien. Maar dit kunnen ook
gesneuvelden zijn - of een deel ervan - van de activiteiten van de
jachtbommenwerpers op de weg Gronau-Gildehaus.
Ooggetuigen hebben in Overdinkel zeker tien gedode Duitse militairen gezien.
Bij benadering kan men spreken tussen de 20 en 30 gesneuvelden en 13
militairen die als vlieger de dood vonden.
KLOKKEN
NH-kerk Overdinkel:
Gevorderd 10 maart 1943: 1 klok
Gewicht: 48 kg
Materiaal: staal
Toonhoogte: onbekend.
Gieterij: Bochumer Stahl Verein.
Reg.nr. Monumentenzorg: 8-205A.
Versiering: strakke lijnen
Opschrift: 1912 Geg. v. Bochumer Verein I Bochum - Zum andenken an bewohner
Ruenbergs - Kommerzien Rat Heinrich Meijer-Lina Meijer.

De Gerhardus Majellakerk in Overdinkel
Gevorderd 10 maart 1943: 2 klokken
Klok: 1
Gewicht: 251 kg
Materiaal: brons
Toonhoogte: cis
Diameter: 73 cm

Hoogte: 58,5 cm
Gieterij: Petit en Fritzen
Reg.nr. Monumentenzorg: 8-211A.
Versiering: staande bovenrand van Franse lelies en hangende onderrand van
peterseliemotieven.
Opschrift: PETIT ET FRITZEN ME FECERUNT - HENRICUS RIKKERS ET ELISABETH
LUBBERS - ANNO DOMINE 1902 CELIBRETATE MATRIMONU
Bijzonderheden: medaillonafdruk in kleine letters ('St. Joseph Modele de durette
Priez pour nous') alsmede medaillon met bijschrift 'St. Antonius de Padua'. De
klok is waarschijnlijk geschonken bij het 35-jarig huwelijk van de schenkers.
Waarschijnlijk komt de klok uit Groningen (in het noorden had Petit en Fritzen
een vertegenwoordiger).
De Rikkens en Lubbers zijn in die omgeving bekende families die op de kerkhoven
ook direct over de grens in Haren en Wesuwe goed verzorgde grafmonumenten
hebben.
Klok: 2
Gewicht: 75 kg
Materiaal: brons
Toonhoogte: onbekend
Diameter: 48 cm
Hoogte: onbekend
Gieterij: Petit en Fritzen
Reg.nr. Monumentenzorg: B-210A
Versiering: bovenaan een bladslingerrand en daaronder een kerkboogversiering.
Opschrift: PETRO ET PAULO - COTHEN 1872 - PETIT ET FRITZEN ME FECERUNT
Bijzonderheden: Klok 2 kwam uit Cothen uit de Petrus en Pauluskerk. Cothen is
een plaatsje van ruim 2000 inwoners, enkele kilometers van Wijk bij Duurstede.
De aanwezige kerk is in de jaren 1905/1906 vervangen door een grote kerk met
drie zware klokken. De oude kerk is nadat hij nog een tijdje als dorpshuis is
gebruikt, afgebroken. Petit en Fritzen kon hiervoor nieuwe klokken leveren en de
oude geschikt van de hand doen. Overdinkel en pastoor G. van Laak was er
waarschijnlijk blij mee.
Nieuwe klokken, geleverd door de Koninklijke klokkengieterij Petit en Fritzen B.V.
in 1949:
1 klok:
toon A1
diameter 92,5 cm.
gewicht 486 kg.
Tekst: PAROCHIANI ME DEDERUNT IN HONORORUM S. GERARDI AD 1949
1 klok:
toon C2
diameter 77,5 cm.
gewicht 287 kg.
Tekst: MARIA AD 1949
In 1965 nog een klok:
toon D2
diameter 67 cm.
gewicht 185 kg.

Op deze klok no. 3 staat:
AARLE RIXTEL-HOLL
PETIT EN FRITZEN
A.D. 1964 JOHANNES
Deze klok is geschonken door Johannes Rikhof uit Overdinkel. Bij de montage is
de klok beschadigd doordat hij tegen de andere klok aanstootte (de toren was
oorspronkelijk voor 2 klokken ingericht) en daarom heeft hij een tijdlang stil
gehangen. Later heeft men de ophangingsconstructie van de klokken gewijzigd,
zodat hij wel gebruikt kon worden. Na de roof van de klokken in 1943 heeft de H.
Gerardus Majella Parochie tot aan 1949 gebruik gemaakt van
grammofoonplaten, waarop het klokgebeier van de geroofde klokken was
opgenomen, met behulp van luidsprekers in de toren werd dit geluid versterkt.
De twee grammofoonplaten moeten nu nog in het archief van de parochie te
vinden zijn.
De Maria Geboortekerk te Losser
Gevorderd 10 maart 1943: 3 klokken
Klok: 1
Gewicht: 560 kg
Materiaal: brons
Toonhoogte: gis 1
Diameter: 97 cm
Hoogte: 83,5 cm
Gieterij: Gebr. Edelbrock-Gescher
Reg.nr. Monumentenzorg: 8-208A
Versiering: Bovenrand van Franse lelies en onderrand van hangende selderie
Opschrift: 1925 B, EIJSBOUTS ASTEN - DOMINI V O X - VENITE ADNUPLIAS AD
1925 ('de stem van de Heer komt in het jaar 1925')
Bijzonderheden: Medaillon van Petit & Gebr. Edelbrock-Gescher
Klok: 2
Gewicht: 310 kg
Materiaal: brons
Toonhoogte: bes 1
Diameter: 80 cm
Hoogte: 69 cm
Gieterij: Gebr. Edelbrock-Gescher
Reg.nr. Monumentenzorg: 8-204A.
Versiering: Bovenrand van Franse lelies en onderrand van hangende selderie,
daartussen Fund. A.D. 1902 RENOV A.D. 1925 en andere zijde : B. EIJSBOUTSASTEN
Opschrift: JEZU SALVATOR MUNDI MISERERI NOBIS ('Jezus Verlosser van de
wereld. Ontferm u over ons')
Bijzonderheden: Medaillon van Gebr. Edelbrock-Gescher
Klok: 3
Gewicht: 225 kg
Materiaal: brons
Toonhoogte: onbekend

Diameter: 75 cm
Hoogte: 55 cm
Gieterij: Carl Edelbrock in Gescher (Westfalen)
Reg.nr. Monumentenzorg: B-212A
Versiering: Maria afbeelding van 14 x 9 cm.
Opschrift: Maria (FRANSE LELIE) - MATER (Franse lelie) DEI (Moeder Gods) ORA
PRO NOBIS ('bid voor ons').
Bijzonderheden: gietjaar 1902
Uit het bovenstaande blijkt, dat klok 2 in 1902 is gegoten en in de toren
gehangen. Klok 1 is in 1925 gegoten en bij die gelegenheid is klok 2 gerenoveerd.
Wat deze renovatie inhield is niet bekend. Klok 3 is ook gegoten in 1902.
Op 10 maart 1943 zat men dus zonder klokken. Op 28 maart
1943 werd door het toenmalige kerkbestuur al een klokkenfonds opgericht. Elke
zondagmorgen onder de hoogmis zou hiervoor gecollecteerd worden. Pas in
1951 kwam er weer klokkengeluid uit de toren. De Koninklijke klokkengieterij
Petit en Fritzen B.V.Ao 1660 leverde deze klok.
Opschrift. H. MARIA 1951
Toonhoogte Gis 1, doorsnede 978 mm., gewicht 619 kg.
In 1953 volgden nog twee klokken:
Een klok met opschrift THERESIA A.D. 1953.
Toonhoogte Cis 2, doorsnede 727 mm., gewicht 248 kg.
Een klok met opschrift MARTINI A.D. 1953
Toonhoogte Ais 1, doorsnede 867 mm., gewicht 428,5 kg.

De klokken van de Nederlands Hervormde kerk te Losser
Gevorderd 10 maart 1943: 2 klokken
Klok 1:
Gewicht: 170 kg
Materiaal: brons
Toonhoogte: klein B
Diameter: 61,5 cm
Hoogte: onbekend
Gieterij: Gebroeders B. en H.A. van Bergen te Mitwolda.
Reg.nr. Monumentenzorg: onbekend
Versiering: onbekend
Opschrift: ZALIG ZIJN ZIJ DIE HET WOORD HOOREN - EN HET ZELVE DOEN
Gebr. v. Bergen ME Fecerunt-Mitwolda
Bijzonderheden:
Klok 2:
Gewicht: 324 kg
Materiaal: brons
Toonhoogte: groot S
Diameter: 79 cm
Hoogte: 58,5 cm
Gieterij: Gebroeders B. en H.A. van Bergen te Mitwolda.
Reg.nr. Monumentenzorg: 8-201A
Versiering: onbekend
Opschrift: IK ROEP U KOMT EN HOORT - NAAR HET EVANGELIE WOORD
Gebr. v. Bergen ME Fecerunt-Mitwolda
Bijzonderheden:
Op zaterdag 28 mei 1955, dus twaalf jaar na de vordering werden de nieuwe
klokken met de elektrische luidinstallatie in gebruik genomen. En zo vermeldt de
historie klonken de klokken tezamen met haar zusters in de rooms-katholieke
kerk en de oude St. Maartenstoren over Losser. De klokken werden gegoten door
de Torenluidklok-Gieterij Gebr. Van Bergen in Mitwolda.
De familie Van Heek en Zn. droeg voor een belangrijk deel bij in de kosten. Op de
grootste klok (diameter 80 cm, hoogte 70 cm. gewicht 324 kg.) staat:
"Zalig zijn zij die het woord horen en het zelve doen"
H.J.P. VAN HEEK EN L. VAN HEEK DONAVERUNT ME (geschonken door)
Op de kleinste klok (diameter 60 cm., hoogte 50 cm., gewicht 170 kg.) staat:
"Zalig zijn die het woord horen en het zelve doen"
L. VAN HEEK EN J.H. VAN HEEK DONAVERUNT ME (geschonken door)
Op beide klokken staat :1943 de oude klokken weggevoerd
1954 de nieuwe klokken geplaatst
DONAVERUNT ME staat onder de sierrand
MITWOLDA staat boven de sierrand

De St. Plechelmuskerk in De Lutte
Gevorderd 19 februari 1943: 3 klokken
Klok 1:
Gewicht: 635 kg
Materiaal: onbekend
Toonhoogte: onbekend
Diameter: 101 cm
Hoogte: 83 cm
Gieterij: Gebr. Edelbrock
Reg.nr. Monumentenzorg: 8-154A
Versiering: Slingerranden boven aan de klok, met daartussen 1 september 1931.
1931 B. EIJSBOUTS - ASTEN
In reliëf Maria met kind (Maria borstbeeld)
Opschrift: O.L. VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND
TER EERE MIJNER MOEDER.
Bijzonderheden: In schildvorm PETIT & GEBR. EDELBROCK
GESCHER I WESTF.
Klok 2:
Gewicht: 370 kg
Materiaal: brons
Toonhoogte: onbekend
Diameter: 85 cm
Hoogte: 63,5 cm
Gieterij: Eijsbouts-Asten
Reg.nr. Monumentenzorg:
Versiering: De klok had twee slingerranden met daartussen 1931.
Voorts nog. 1931 B. EIJSBOUTS - ASTEN
In reliëf op de klok Maria met kindje (volledig)
Opschrift: TER EERE VAN ST. JOSEPH
OM BIJSTAND IN HET STERVENSUUR
Bijzonderheden: In schildvorm PETIT & GEBR. EDELBROCK
GESCHER I WESTF.
Klok 3:
Gewicht: 309 kg
Materiaal: brons
Toonhoogte: onbekend
Diameter: 79 cm
Hoogte: 62 cm
Gieterij:
Reg.nr. Monumentenzorg: 156A
Versiering: De klok had een rand van geslingerd eikeblad met eikels. Hieronder of
daartussen heeft gestaan.
1834. ALEXIUS PETIT ME FECIT 1835 (Alexius Petit heeft mij bezocht 1935)
Opschrift:AD FESTA FOCO: EXIUVENUM LIBERATE
Bijzonderheden: Klok 3 is van oudere datum dan klok 1 en 2. De klok werd
geschonken in 1934 door Elisabeth Becker uit Enschede, die op 20 december
1935 stierf.
Klok 1 en 2 behoren bij de nieuwe kerk in 1931 gebouwd.

In 1949 leverde de Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritzen B.V.:
Klok 1:
Toon G1, diameter 104 cm., gewicht 694 kg.
Tekst: TER NAGEDACHTENIS AAN MIJN LIEVE MOEDER
Klok 2:
Toon Aisl, diameter 87 cm. gewicht 427 kg.
Tekst: H. JOSEF BESCHERM ONS
Klok 3:
Toon, C2, diameter 77,5 cm, gewicht 296 kg.
Tekst: H. PATROON VAN ONZE PAROCHIE, WEES ONS EEN VOORSPRAAK
BIJ GOD

De klokken van de Martinustoren
Gevorderd 10 maart 1943: 3 klokken
Klok 1:
Gewicht: 725 kg
Materiaal: onbekend
Toonhoogte: groot fis
Diameter: 103 cm
Hoogte: onbekend
Gieterij: J. Fremy
Reg.nr. Monumentenzorg:
Versiering: onbekend
Opschrift: V.I. LOSSERANUS VIVENTES CONVO co pulsu sic multos et in domino
planco MORIENTES, en TheoDorVS froen. MinIster JesVChristI est In Losser
(1666). Op het lijf
aan de ene zijde een kruis waaronder ANNO 1666.
Aan de andere zijde een afgesleten medaillon waaronder een klein medaillon
met anker, kruis en bloem, alsmede I.F. ME.FECIT (Jan Fremy).
Bijzonderheden:
Klok 2:
Gewicht: 370 kg
Materiaal: brons
Toonhoogte: klein A
Diameter: 89 cm
Hoogte: onbekend
Gieterij: J. Fremy
Reg.nr. Monumentenzorg: onbekend
Versiering: onbekend
Opschrift: OMNIBUS OFFERTUR DIVINI GRATIA VERBI ILLUD
RETINET CORDE BEATUS ERIT, en ChrIstUs est salVator MVnDI (1667)
Bijzonderheden
Klok 3:
Gewicht: 940 kg

Materiaal: brons
Toonhoogte: Groot E
Diameter: 121 cm
Hoogte: onbekend
Gieterij: J. Fremy
Reg.nr. Monumentenzorg:
Versiering: onbekend
Opschrift: MANEOQUE - TUUS VIVO TIBI MORIORQUE TIBI DULCISSIME JESU
ESTO MEMOR VITAE MORIENS BENE SICMORIERIS ESTO MEMOR MORTIS VIVENS
ET SIC
BENE VIVES.
Op het lijf aan ene zijde een engelenkop als middelpunt van een kruis, gevormd
door rankfriezen: om dit kruis een cirkelvormig randschrift.
SIGILLUM ECCLESIAE LOSSERENSIS, aan de andere zijde een medaillon met kruis,
anker en bloemen.
JAN FREMY ME FECIT, en daaronder Ao 1678.
Bijzonderheden:

PLAATSEN WAAR LOSSERNAREN SNEUVELDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opblazen kruispunt Oldenzaalsestraat-Smuddeweg
Opblazen kruispunt Enschedesestraat-Broekhovenweg
Opblazen kruispunt Hogeboekelerweg-Ymhofweg
Dood Jan Schanser, veroorzaakt door NO.3.
Dood Gerard Evertman veroorzaakt door J.A.B.O.s.
Dood familie Stegge veroorzaakt door neerstorten Duitse Jager
Dood Franz Benneker veroorzaakt door Duitse Parachut. Troepen
Dood G.J. Olde Teusink veroorzaakt door bomscherf
Dood J.B. Steinmeijer veroorzaakt door S.D. kogel (standrecht)
Dood B. Bloemen veroorzaakt door bombardement Gronau
Dood J.H. Welpelo veroorzaakt door bombardement Gronau
Dood D. Kleijzen veroorzaakt door J.A.B.O.s. Gronau
Dood G. Luijerink veroorzaakt door landmijn (Bardel)
Dood Bakker Jnr. veroorzaakt door bombardement Gronau

31-03-45
31-03-'45
31-03-'45
31-03-'45
31-03-45
14-01-'45
18-10-'44
08-04-'44
05-05-'43
20-03-'45
20-03-'45
13-03-'45
??-04-'45
20-03-'45

Geallieerden en neergestorte vliegtuigen en bommen
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Dood J.O. Ingram
Dood Ogilvir John
Dood William Stanford
Dood Hennan
Dood Johnstons Conrad
Dood Morgan Joh.
Dood Thompson Joh.
Dood Wykes Leonard
Dood Finn Ptc.
Dood Henk Brinkgreve
Dood Mander A.

vliegers uit neergestort vliegtuig
neerstorten vliegtuig

10-07-'43
22-12-'44

neerstorten vliegtuig

22-01-'44

auto ongeluk
door S.S.

31-05-'45
05-03-'45
03-04-'45

Dood Weems E.
Dood Timson R.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

vermoedelijk door oorlogshandelingen in de Lutte

Dood Bartlan J.
Bom gevallen - materiële schade
Bom gevallen
Engelse vlieger met parachute geland
Engels vliegtuig neergestort
Meer dan 100 uitgebrande fosfor bommen neergevallen
Duits vliegtuig neergestort
Een gedeelte van een vliegtuig neergevallen

03-04-'45
03-04-'45
06-04-'45
21-01-'43
13-05-'43
13-06-'43
13-06-'43
13-06-'43
26-07-'43
10-10-'43

Duitse en geallieerde vliegtuigen en bommen
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Duits vliegtuig neergekomen
Noodlanding van Duits vliegtuig
Engels vliegtuig neergestort
Engels vliegtuig neergestort
Een Amerikaans vliegtuig neergestort (1-pers. jager)
Bom gevallen naast spoorlijn (spoorwagons beschadigd)
13 Brisantbommen gevallen (niet ontploft)
Vijf bommen in Zuid-Lutte (materiële schade)
Duitse jager neergestort (piloot omgekomen)
Idem
Idem
Idem
Een zware bom V.I. ? ontploft, materiële schade
Twee-motorig Duits jachtvliegtuig neergestort
Een Duits jachtvliegtuig neergestort
Idem
Noodlanding Duits vliegtuig
Gevechtshandelingen in Overdinkel - ongeveer 17 Duitse
militairen gesneuveld, 6 Engelsen gewond
Gevechtshandelingen in de Lutte - 4 Duitse militairen gedood,
vermoedelijk 4 Engelse militairen gedood.

14-01-'44
30-01-'44
23-02-'44
26-10-'44
04-08-'44
02-11-'44
29-10-'44
11-11-'44
30-12-'44
04-01-'45
04-01-'45
14-01-'45
15-01-'45
06-02-'45
10-03-'45
07-03-'45
27-03-'45
01-03-'45
02-03-'45

Opm.: In de Lutte hadden de gevechtshandelingen plaats op de Bentheimerstraat
ter hoogte van het dorp. De geallieerden kwamen van Oldenzaal.
Bij de gevechtshandelingen in Overdinkel, kwamen de geallieerden van Glane.

GERAADPLEEGDE INSTITUTEN EN ARCHIEVEN

Gemeentearchief, Losser
Gemeentearchief, Oldenzaal
Rijksarchief, Zwolle
Gemeentearchief, Gronau
Driland Museum, Gronau
B.S. Archief
Archief M.G.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag
Oudheid Kamer Twente
Nederlands Oorlogsgraven Comité
Stichting M.G.V.A. (Mr. Bernstein)
Historische Kring, Losser
Archief Rooms-Katholieke kerk, Losser
Archief Nederlands-Hervormde kerk, Losser (G. van Slageren)
Commander Public Record Office, Kew Richmond, Surrey, Enge¬land
Rooms-Katholieke kerk, Overdinkel
Nederlands-Hervormde kerk, Overdinkel
G.W.G. Commenwelth War Grave, België
Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritzen
Klokkengieterij Museum Heiligerlee
Utrechtse Klokkenluiders Gilde
Monumentenzorg Zeist (H. van Nieuwenhoven)
Familie-archief Gelderman
Nederlandse Rode Kruis, Den Haag
Bureau R.I.O.P., Kerkrade
Dienst. Inf. Voorziening, Den Haag
Centraal Archievenbureau Ministerie van Defensie, Den Haag
Nederlandse Oorlogsgravenstichting, Den Haag
Sectie Militaire Geschiedenis, Den Haag
R.I.O.D., Amsterdam
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
Koninklijk Huis archief
R.K. Pastorie, Cothen
Nederlandse Vereniging van Pilotenhelpers uit de 2e Wereld¬oorlog (The
Escape).
Nederlandse Oorlogsgravenstichting, Nijmegen
Koninklijke Luchtmacht, sectie Luchtmachthistorie, Den Haag.

FOTOVERANTWOORDING
Alle foto's zijn door particulieren beschikbaar gesteld.
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