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 VAN DE REDACTIE  

H. Bourgonje  
Beste leden,  

Het eerste boekje van “Oet Dorp en Marke" van het jaar 1995 ligt weer voor 
U. 
De inhoud is misschien iets anders dan U gewoon was en misschien ook wel 
iets anders dan U verwacht had. 

Dat komt, omdat kennelijk toch heel veel mensen geestelijk bezig zijn met de 
tijd van oorlog en bezetting.  
Het kan ook haast niet anders: elke krant, ieder tijdschrift, praat er over en 
onze huisbioscoop, de tévé, stroomt er van over.  

In dit boekje laten twee mensen hun herinneringen aan die tijd de vrije loop 
en wij van de redactie vonden, dat daar best aandacht voor mocht zijn en er 
dus ook plaats voor moest worden ingeruimd.  

Per slot van rekening is ook dat geschiedenis, geen erg prettige, maar het 
gaat wel over een periode, die diep heeft ingegrepen in ons levenspatroon en 
die onze gedachten- en gevoelswereld sterk heeft beroerd en beïnvloed.  

We moeten met z'n allen wel voor ogen houden, dat het terugroepen van die 
tijd gerust “anti" gevoelens met zich mee mag brengen, als het maar anti 
gevoelens zijn tegen een verderfelijk regiem, niet tegen een volk!  

U zult er begrip voor opbrengen, dat door het plaatsen van deze 
herinneringen andere kopie moet blijven liggen tot een volgende keer.  

Wij hopen dat ons boekje een goede ontvangst krijgt.  

De redactie  
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 RECTIFICATIE  
H. Bourgonje  

De Heer Regtop is het- terecht overigens - helemaal niet eens met wat over 
hem geschreven staat in , Oet Dorp en Marke" 1994 - no 4, blz. 34. Daar zou 
moeten staan, dat het gaat over:  
Jan Regtop, geb. 2-6-1924 in Noordwolde, Friesland.  
En nu staat dat er dus.  
Zo goed, Jan?  
 
 
 

 
Grensbewaking Overdinkel in 1939. 

Met o.a. de soldaten Aveskamp, Monnikshof, Bolks, Paus, Maagd, Weijering, 
Kokkeling en Dekkers. Verder nog sergeant van Elst en Griet ten Bruggencate 
die in bet begin voor de militairen kookte.  

foto Hr. Cornelissen. 
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Niet alleen Nederlanders hadden het moeilijk in de oorlog!  
Ook voor Duitsers, die in Nederland woonden, liep niet alles van een leien 
dakje, getuige het onderstaande stukje “geschiedenis” uit het Leven van een 
dorpsgenoot. 

 Oorlogsherinneringen  
Aloys Kortemeier  

Het was in 1930 toen ik, (A. Kortemeier) geboren op 5 dec. 1911 in het Duitse 
Rheine, in verband met de veranderde politieke omstandigheden, crisis en 
werkloosheid, verhuisde naar Losser, waar ik werk kreeg bij de firma L. van 
Heek.  
De overgang van een stad als Rheine naar Losser was aanvankelijk moeilijk, 
maar mede door de sport werd ik geleidelijk meer bekend met de plaatselijke 
toestanden en raakte ik toch ook al gauw ingeburgerd. 
  
Ook al was ik heel sterk bij het sportgebeuren betrokken, toch vroeg ook de 
politiek grote aandacht, vooral ook door het dreigende oorlogsgevaar dat er 

 
Duitse soldaten komen Nederland binnen, bij de grensovergang De Poppe. 
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mee samen hing. Om aan eventuele dienst in de “wehrmacht” te ontkomen, 
heb ik in 1938 naturalisatie aangevraagd, om zodoende mijn Duitse nationali-
teit voor bet zo begeerde Nederlanderschap te kunnen inruilen. Helaas 
zonder succes, want reeds na korte tijd kreeg ik bericht, dat mijn verzoek was 
afgewezen. 
En wij in Nederland dachten nog steeds, dat ons kleine landje verschoond zou 
blijven van oorlogsgeweld, maar die hoop was helaas vergeefs, want 10 mei 
1940 werd ook Nederland ongewild in de oorlog betrokken. 
Inmiddels was ik van werkkring veranderd en had werk aanvaard op vliegveld 
Twente, met in bet achterhoofd de bedoeling om zo aan de eventuele 
inlijving bij de Duitse oorlogsmachine te ontsnappen. 
Vergeefs!  
Op 15 januari 1942 werd ik opgeroepen voor militaire dienst in Dortmund.  
Daags voor mijn vertrek naar Dortmund heb ik met bezwaard hart afscheid 
genomen van mijn Losserse sportvrienden; ik werd toegesproken door H. van 
Noesel, de voorzitter van de toenmalige K.S.V. Losser en als blijk van 
waardering werd mij een attentie aangeboden.  
 
In de kazerne van Dortmund aangekomen was de eerste gang naar de 
“Kleiderkammer”' voor bet aanpassen van de uniformen en verdere 
benodigdheden. Dit ging aan de lopende band: alle stukken werden je 
gewoon toegeworpen: mouwen en broekspijpen waren te kort of te lang, de 
helm was een of twee maten te groot of te klein: geen commentaar, alles 
paste. Er werd gewoon gezegd: “Alles past, alleen de kerel past er niet in”.  
Het was een mooie poppenkast en bij een carnavalsgebeuren waren we 
zeker in de prijzen gevallen. Gelukkig was er later gelegenheid om te ruilen.  
Ik was nu noodgedwongen Duits militair, maar van begin af aan heb ik 
gezegd: “Ze krijgen me niet aan het front” en dat heb ik waar kunnen maken; 
daar ben ik heel blij om, maar het was vaak wel heel, heel moeilijk.  
 
De dienst in Dortmund was zwaar; daar kwam het bekende Duitse 
koeioneren nog bij: “Hinlegen! Aufstehen zingen met een gasmasker op, op 
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appel op alle mogelijke en onmogelijke tijden van dag of nacht, bij voorkeur 
als het heel slecht weer is."  
Het was winterdag en de temperaturen waren 15/20 graden onder nul. Bij 
een van de vele oefeningen in de sneeuw kreeg ik enkele vingers bevroren.  
Maar ik heb me op alle mogelijke manieren gedrukt, de kat uit de boom 
gekeken en me alleen dienstbaar gemaakt waar het me nuttig leek. Als 
soldaat werd ik ingedeeld bij de “Flak”, de luchtafweer, als afstandmeter. Ik 
had als taak, bij een luchtaanval de afstand aan te geven voor de 
geschutsbediening; dat gebeurde vanaf een hoog opgestapelde sneeuwberg 
en het was vaak toch een komische vertoning. 
  
Na drie maanden van opleiding in de kazerne volgde de verspreiding van de 
militairen over een groot stuk van de wereld, o.a. naar Afrika, naar Rusland. 
Ik had geluk en hoefde niet zo ver; ik werd aangewezen om een 
opleidingscursus te volgen voor afstandmeter in Stolpmunde, een plaatsje 
vlak aan de Oostzee. Ik herinner me nog, dat we op de reis naar Stolpmunde 
's nachts in Berlijn aankwamen in de buurt van de Brandenburger Tor; bij een 
kiosk hebben we aardappelpannekoek gegeten voor 10 penning. 
  
De dienst en ook de opleiding in Stolpmunde waren best vol te houden en 
duurde 6 weken. Gelukkig kwam ik er bij toeval achter, dat na het beëindigen 
van de opleiding, wij op transport zouden worden gesteld richting Rusland en 
dat was nu net niet mijn bedoeling.  
Mijn eerste gedachte was: “Hoe kom ik hier weg?”  
Ik ben toen naar de wachtmeester gegaan, de leider van de cursus, en heb 
hem verteld, dat mijn gezichtsvermogen achter uit ging (een afstandmeter 
heeft goede ogen nodig!) en dat het mij beter leek, voortijdig met de cursus 
te stoppen en weer dienst te gaan doen in mijn vroegere kazerne. 
Het was alsof de wachtmeester mijn bedoeling begreep, er misschien wel 
begrip voor had. Wat ik nooit verwacht had gebeurde: hij stemde in met mijn 
verzoek en zo kwam ik weer terecht in de bekende omgeving van de kazerne 
in Dortmund.  
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Nu werd ik ingedeeld bij de “Flak-Ersatzabtelung”. De dienst was zwaar en, 
zoals ik later tot mijn grote schrik hoorde, was deze “abteilung” voorbestemd 
voor Rusland.  
Door voortdurend ziekte te simuleren, wat mij heel aardig gelukt is, slaagde 
ik er herhaaldelijk in de dienst te ontspringen. 
Toch zou ik het daar uiteindelijk zeker niet mee redden, maar ik kreeg weer 
een andere ingeving. Ik had namelijk slechte tanden en dit leek mij een goede 
tijd om er iets aan te doen. 
Ik zorgde dat ik bij de legertandarts terecht kwam: alle behandelingen gingen 
via de dienst en ik heb dit zo lang mogelijk proberen te rekken. Het advies 
van de tandarts was om alle tanden te laten trekken: er moest een nieuw 
gebit komen.  
Voor het maken van dit gebit moest ik naar een tandkliniek in Werl en dat 
paste heel precies in mijn straatje: tijdrekken, al die tijd ging van de oorlog en 
van mijn gedwongen diensttijd af. 
 
In Werl ging het gemoedelijk toe, in tegenstelling tot de vorige dienst. 
Regelmatig moest ik voor behandeling naar de tandarts en de overige tijd 
moest worden doorgebracht in arbeidsdienst, o.a. als hulparbeider bij de 
boeren en dat was heel wat menselijker dan militair zijn. Ik heb het klaar 
gespeeld mijn aanwezigheid in Werl zo lang mogelijk te rekken. Op een 
gegeven ogenblik was ik zelfs beheerder van de aanwezige bibliotheek.  
Het ging goed tot die bewuste vrijdagmiddag, dat ik voor de zoveelste 
controle naar de tandarts moest. Deze keer was er in plaats van de gewone 
tandarts, een hooggeplaatste “Stabarts” aanwezig. Die had meer 
belangstelling voor mijn papieren dan voor mijn gebit. Een korte blijk was 
voldoende. “Wat! Al zes weken in Wert! Heraus, sofort abhauen!" De 
volgende dag zat ik weer in Dortmund. Nu moest er wat anders op gevonden 
worden om te voorkomen dat ik richting front moest.  
 
Gelukkig, ja gelukkig" had ik in die tijd eczeem aan mijn voeten en het zag er 
veel erger uit dan het was. Hiermee ben ik aan het dokteren geslagen. De arts 
schreef zalf voor, maar die heb ik wijselijk nooit gebruikt. Ik heb er zelfs  
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De bevrijdingsoptocht met mannen van de Binnenlandse Strijd-
krachten/Ordedienst. 
 
enkele weken mee in het hospitaal gelegen, terwijl mij eigenlijk niets 
mankeerde. Bij het dienst-doen deed ik vreselijk moeilijk. Ik wou zo graag, 
maar ik kon helaas niet: het toneel spelen lukte aardig en stiekem heb ik vaak 
gelachen, dat alles zo volgens plan verliep.  
Met de gedachte ,alles of niets" heb ik tenslotte een verzoek ingediend bij de 
commandant en gezegd, dat ik als halve soldaat alles en iedereen tot last was 
en niets kon presteren. Ik vroeg om afkeuring en verbond er het verzoek aan 
weer op vliegveld Twente te worden gestationeerd.  
Wat ik eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden werd werkelijkheid. Ik kreeg 
keuring en nadat mijn laatste keuring ,goed" voor mij was uitgevallen, kreeg 
ik het verheugende bericht, dat ik “tijdelijk was ontslagen uit de militaire 
dienst.  
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Direct nadat ik mijn ontslagbewijs in handen had gekregen ben ik vertrokken 
richting huis. 's Morgens om 7 uur kwam ik in Gronau aan; ik was nog net op 
tijd voor de kerkdienst om te danken voor het wonderbaarlijk verloop van 
mijn plannen. Nu kon ik op het vliegveld Twente als gewone burger mijn werk  
hervatten. Dat was een ongekende weelde; ik werkte in de montagehal.  
Toch was het werk op het vliegveld niet zonder gevaar en met veel geluk heb 
ik diverse bombardementen goed overleefd.  
Soms was het triest om te zien hoe de nachtjagers na hun nachtelijke 
vluchten weer terug kwamen. Zo zag ik op een morgen, dat een nachtjager 
geheel met bloed was besmeurd, blijkbaar na een voltreffer van een vliegend 
fort. Een andere keer zag ik een laars van een van de bemanningsleden uit 
het toestel hangen. Soms was er rouw, wanneer een van de piloten niet terug 
keerde van een nachtelijke vlucht  
 
Wanneer men zoiets ziet, dan dringt pas door hoe onmenselijk een oorlog is, 
ook al besefte ik heel goed wie er eigenlijk met die oorlog was begonnen.  
Na een half jaar op het vliegveld gewerkt te hebben, kreeg ik helaas weer een 
oproep om me te melden voor de militaire dienst en wel bij de 
“luchtafweer”, dit keer in Berlijn. Dat was juist in de tijd, dat Berlijn bijna 
nacht op nacht hevig gebombardeerd werd. Dit was geen prettig bericht. 
Toch kreeg ik het via de leiding van het vliegveld en andere instanties voor 
elkaar, dat ik weliswaar wel weer militair moest worden, maar dat ik mijn 
dienstplicht kon blijven uitoefenen op vliegveld Twente.  
Ik werd nu ingedeeld bij de “tankers”. Ons werk bestond er in de 
“Tankanlage” in stand te houden en de nachtjagers te bevoorraden met 
brandstof. Veel bombardementen heb ik gelukkig ongedeerd overleefd.  
Geluk had ook een collega van mij. Langs de wegen op het vliegveld had men 
putringen geplaatst, die dienst moesten doen als een-persoons schuilkelder 
bij eventuele verrassingsaanvallen. Bij een van deze aanvallen kroop die 
soldaat in een van deze buizen, maar voelde zich er kennelijk niet veilig en 
kroop naar een enkele meters verder geplaatste putring. Laat nu in de eerder 
gekozen schuilplaats een voltreffer neerkomen.  
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Inmiddels begon het gerucht de ronde te doen, dat onze afdeling verplaatst 
zou worden naar Kassel. Het vervoer er naar toe zou moeilijk en gevaarlijk 
zijn door de vele luchtaanvallen. Het transport zou daarom per fiets plaats 
vinden en voor iedereen stond al een genummerde fiets klaar. Ik kreeg het 
weer benauwd. Voor alle zekerheid prikte ik 's avonds de banden van mijn  
fiets stuk, om tijd te winnen en nog even met mezelf te kunnen overleggen 
hoe ik de dans zou kunnen ontspringen als het zover was.  
Gelukkig is van de hele verhuizing niets terecht gekomen; het ging gewoon 
niet door.  

 
Bevrijdingsoptocht medio mei 1945. De fotograaf stond op de toenmalige 
Lutterstraat en had zijn lens gericht naar de Bleek.  
 
Het bleef toen rustig tot die bewuste zondagmiddag in september 1944. Het 
was een prachtige herfstdag, toen ineens de radio bekend maakte, dat 
geallieerde troepen een luchtlanding had den uitgevoerd bij Arnhem. 's 
Nachts was er alarm en werden alle militairen van het vliegveld naar Arnhem 
gestuurd.  
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Zoals ik later heb gehoord zijn velen van hen zwaar gewond en ·hebben ook 
velen daar de dood gevonden. Op het vliegveld was het de volgende dag 
betrekkelijk rustig; eigenlijk was alleen onze afdeling “tankers” nog aanwezig. 
Ik was er heel gelukkig mee.  
Toch was mijn vreugde voorbarig en van korte duur.  
Nog diezelfde nacht kwam er alarm en het bevel: alles klaarmaken en melden 
bij de “Flugleiting”. Ik had al gauw begrepen: dit gaat naar het front, naar 
Arnhem! Ik moest een besluit nemen. Nu; ik moest hier weg. Hoe, en wat 
neem ik mee? Ik dacht als het op schieten aankomt heb ik in ieder geval een 
geweer nodig, dat greep ik dus mee. Iedereen was druk aan het pakken, was 
druk met zichzelf en niemand lette op een ander. Dat is waarschijnlijk mijn 
geluk geweest.  
Via een achterdeur en gebruik makend van de verwarring, kon ik het gebouw 
uitglippen en een fiets pakken om zo vlug mogelijk van het vliegveld af te 
kunnen komen. Dat was niet zo eenvoudig, want via de wacht had ik geen 
schijn van kans om weg te komen. Ergens wist ik echter nog een geheime 
uitgang; deze was echter geblokkeerd! Mijn laatste hoop was er nu op 
gevestigd ergens een gat in de omheining te vinden en te hopen niemand van 
men vroegere wapenbroeders tegen te komen. Ik had geen keus, het was de 
enige kans die ik had en weer heb ik alle geluk van de wereld gehad. Ik vond 
een uitweg, kon er ongezien doorkomen en om ongeveer twee uur 's nachts 
was ik thuis. Heel gelukkig natuurlijk, maar met grote onrust over de vraag 
hoe het nu allemaal verder moest.  
's Morgens om 5 uur heb ik mijn buurman, Johan Blokhuis, wakker gemaakt. 
Ik had hem al eens gewaarschuwd, dat ik misschien op 'n keer zou komen, 
maar nu kwam 't toch wel heel onverwachts.  
Er was weinig tijd om te overleggen, er moest snel gehandeld worden. Johan 
wist raad en verschafte mij voorlopig onderdak in het huis van Albert 
Poorthuis, het Froenshuis. Het huis stond leeg, want Albert werkte toen 
ergens in Duitsland, vlak over de grens. Ik zat toch heel erg in spanning en dat 
“grote" lege huis maakte het er niet beter op. Wat zou er gebeuren met mijn 
vrouw en kinderen als ze me vonden en zouden ze ook lastig gevallen worden 
om zodoende mij op het spoor te komen?  
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Later is er 'n keer huiszoeking gedaan, maar gelukkig was er niemand van ons 
gezin aanwezig .... als ze die hadden opgepakt had ik voor de dag moeten 
komen en als deserteur was mijn lot dan wel bezegeld. 
  
Drie dagen heb ik het volgehouden in het huis van Poorthuis. Toen hoorde 
een kennis van mij, Johan van der Horst, die bij boer Ter Beek in de 
Zandbergen ondergedoken zat, van mijn moeilijkheden.  
Met instemming van de boer, zei hij: “Laat hem maar hier komen, hier is nog 
wel plaats." 's Nachts sliepen we op de zolder, daags was er wel werk op de 
boerderij. Ik voelde me redelijk veilig, ook al bleef de toestand spannend. 
Toch dacht ik de rest van de oorlog daar wel te kunnen overbruggen.  
Maar alles liep anders!  
Het gerucht deed de ronde, dat er een grote razzia op komst was. Ik was 
gewaarschuwd voor de 24e oktober 1944, maar toch was ik niet voorzichtig 
genoeg geweest. Toen de Duitsers al in de boerderij waren en de boer al 
hadden opgepakt, liep ik nog ergens rond.  
Op het allerlaatste moment kreeg ik lucht van wat er aan de hand was en zag 
nog net kans in het kippenhok weg te duiken.  
Een erg onveilige, open plek. Ik moest naar “mijn hol". We hadden namelijk 
in een houtwal een hol gegraven en dat moest ik zien te bereiken.  
Weer had ik geluk! Ik zat net in die schuilkelder, toen twee militairen met het 
geweer in de aanslag, de wal overstaken. Was ik 10 seconden later geweest, 
dan was ik hun precies voor de voeten gelopen en dat was voor mij zeker het 
einde geweest.  
Ik heb tot de avond, tot het wat rustiger werd, in de schuilkelder gezeten. 
Gelukkig kwam de boer later op de dag behouden terug. De schrik zat er 
echter wel heel erg in en begrijpelijker wijze durfde men mij niet langer 
onderdak te verschaffen. Ik moest dus omzien naar een andere schuilplaats.  
 
De eerste drie dagen heb ik onderdak gevonden bij mijn zwager, Theo 
Meyerink aan de Lutterstraat; vervolgens kon ik terecht bij de familie Kleissen 
aan de Oldenzaalse straat. In een klein kamertje, verbonden met een 
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schuilplaats, bij winterse temperaturen, heb ik er drie maanden, tot januari 
1945, ondergedoken gezeten.  
Om voor mijn kinderen mijn aanwezigheid verborgen te houden, kreeg ik een 
andere voornaam en werd over mij gesproken als Frans.  

 
Bevrijdingsoptocht medio mei 1945. De fotograaf stond op de toenmalige 
Lutterstraat en had zijn lens gericht naar de Bleek.  
 
Het is voor allen die mij onderdak hebben verschaft een groot risico geweest, 
waarvoor ik nog steeds heel dankbaar ben. Het leek mij echter veiliger een 
onderduikadres te vinden buiten Losser. De Hr. A. Mos, oud-voorzitter van 
onze sportvereniging en na de oorlog nog even waarnemend burgermeester 
van Losser, hoorde van mijn problemen en zijn antwoord luidde kort en 
bondig: “Laat hem maar hier komen; ik weet nog wel een plaats voor hem".  
Maar hoe moest ik in Weerselo komen, want het was een hele verhuizing, 
ook het beddengoed moest mee. Mijn oude sportvriend, Johan ter Beek, was 
genegen aan dat avontuur te beginnen en hij had een transportfiets voor het 
opladen van het beddengoed. Vol goede moed en vertrouwende op een 
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goede afloop zijn we vertrokken. Het was nog volop winter, veel sneeuw en 
gladde wegen. We waren nog maar bij steenfabriek Osse of we waren al drie 
keer van de fiets gevallen. Maar Johan gaf gelukkig de moed niet op, al zei hij 
wel: “We zullen het nog een keer proberen; lukt het niet dan moet je maar 
alleen verder. Je moet je in dat geval melden bij een kapper in Weerselo (ik 
meen dat deze Steenink heette) en daar weten ze er alles van."  
We konden echter samen verder en zonder verdere valpartijen bereikten we 
Oldenzaal.. .. maar het ergste zou nog komen. Bij de spoorweg overgang in 
Oldenzaal, waar nu de tunnel is, was controle door de Wehrmacht. Alles 
werd aangehouden en gecontroleerd. En daar kwamen wij aan met ons 
beddengoed, we konden niet meer terug.  
Ik zei tegen Johan: ,Wat nu?'' Deze had maar een antwoord: ,Er op of er 
onder. .. fietsen !"  
En het wonder geschiedde: alles werd aangehouden en wij met ons transport 
konden ongehinderd passeren. Het was wel even diep ademhalen geweest, 
maar een half uurtje later bereikten we gezond en wel Weerselo.  
Hier was alles voor de ontvangst gereed en nadat nog wat was nagekaart 
over onze avontuurlijke tocht, werd mij als onderduikadres aangewezen, 
boer Bekke, in de omgeving beter bekend als ,Tüten Berend", wonend in de 
buurtschap Dulder bij Albergen.  
De ontvangst bij de boer was allerhartelijkst. De eerste maaltijd zal ik echter 
nooit vergeten. We kregen erwtensoep en natuurlijk hoorde daar een stuk 
van het varken bij. Als welkom kreeg ik een extra groot stuk, normaal geen 
enkel probleem, maar het ergste was, dat het vlees niet al te goed schoon 
was, er zaten nog lange varkensharen aan! Met de ogen dicht heb ik het vlees  
naar binnen gewerkt, maar ik zat wel te kokhalzen. De beide dochters van de 
boer hadden blijkbaar ook niet veel zin in het vlees en heel goed bedoeld , 
kreeg ik van hen nog een zelfde portie toegediend. Ik kon het niet weigeren, 
maar toch voelde ik mij niet geheel lekker.  
Dat was mijn eerste kennismaking met “Tüten Berend". Bij mijn nieuwe 
onderkomen, de familie Bekke dus, heb ik over het algemeen heel 
ontspannend geleefd. Overdag was er altijd wel wat te doen en ook werd er 
dikwijls gewerkt bij de een of andere naburige boer. Inmiddels had ik via de 
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Hr. Mos een “Ausweis" gekregen op naam van G.H. Bank en ik kon mij nu 
echt wat vrijer bewegen. Zo nu en dan kwam ik nu ook wel eens in het dorp 
en zag dan soms bekenden uit Losser of Overdinkel voorbij trekken met 
volgepakte wagens aardappelen, die ze hadden opgehaald in Kloosterhaar. 
Heel graag zou ik even met hen gepraat hebben, maar ik kon mijn veiligheid 
niet op het spel zetten.  
Spannend was het vooral 's avonds, wanneer we, op een voor mij onbekend 
adres, naar de geheime zender gingen luisteren en groot was de vreugde als 
er vooruitgang te melden was en het einde van de oorlog dichterbij leek te 
komen.  
Met de paasdagen in zicht trokken de geallieerde troepen Twente binnen en 
werden o.a. ook Oldenzaal en Losser bevrijd. Voor mij een reden om dinsdags 
na Pasen in Oldenzaal eens te gaan kijken naar het voorbijtrekken van het  
bevrijdingsleger. Onderweg naar Oldenzaal kwamen mij enkele tanks 
tegemoet en een lid van de bemanning zei tegen mij: ,Daar Moffen?"  
Ik zei: “Alles oké", maar ze moesten eens weten, dat ze die vraag hadden 
gesteld aan een Duits militair!  
Na de spanning en de eerste vreugdevolle dagen dacht ik, dat het nu wel 
veilig zou zijn in Losser en heb ik donderdag na Pasen het besluit genomen 
om terug te gaan naar Losser.  
Allereerst heb ik echter afscheid genomen van de familie Bekke en heb hun 
heel hartelijk bedankt voor het niet ongevaarlijke onderdak verlenen aan een 
Duits militair.  
Vol goede moed stapte ik op mijn fiets, richting Losser; net buiten Losser 
kwam ik een bekende uit Losser tegen; we hebben elkaar even begroet en 
daarna heb ik mijn fietstocht vervolgd.  
Blijkbaar heeft de Lossernaar bij de B.S. verteld, dat ik een Duitser was en dat 
was voor de leden van de ondergrondse strijdkrachten een reden om een 
heldendaad te verrichten.  
Ik vervolgde dus mijn tocht richting Losser - in gedachten was ik reeds bij mijn 
vrouw en kinderen- toen ineens achter mij het bevel klonk: “Afstappen en 
handen omhoog!" Ik keek toch wel enigszins verschrikt om en zag twee 
geweren dreigend op mij gericht.  
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,Papieren!", was het volgende bevel. Ik probeerde mijn papieren uit de 
binnenzak te halen en daarvoor had ik mijn beide handen nodig. “Een hand 
omhoog !" Met heel veel moeite kon ik mijn papieren tevoorschijn halen en 
toen ze die hadden bekeken ,verliep het gelukkig allemaal wat soepeler. Het 
was slecht weer, daarom werd ik uitgenodigd mee te gaan naar een 
boerderij, vlak aan de weg gelegen. Hier werd ik nog eens gecontroleerd en 
werd mij een verhoor afgenomen. Natuurlijk kwam ook de vraag, hoe ik aan 
mijn papieren was gekomen.  
Toen ik ze had uitgelegd, dat ik die via de Hr. Mos had gekregen werden ze 
vee! vriendelijker. Het eigenaardige geval deed zich namelijk voor, dat de 
man, die mij zo bars had toegesproken, zelf mijn papieren had uitgeschreven: 
hij werkte nl. op het gemeentehuis van Ootmarsum!  
Nadat ze hun excuus hadden aangeboden, kon ik mijn weg vervolgen. Later 
heb ik nog wei eens gedacht, wat zou er gebeurd zijn, als ik niet aan de 
opdrachten van de beide heren had kunnen voldoen? Dan had het nog raar 
kunnen lopen vermoed ik zo.  
Begrijpelijk was de vreugde groot toen ik behouden thuis kwam. Ik kreeg nu 
alle tijd om tot rust te komen en er over na te denken hoe wonderbaarlijk ik 
die verschrikkelijke oorlog heb overleefd met een hart vol dankbaarheid, dat 
alles zo goed was afgelopen.  
Later ben ik nog een tijdlang geïnterneerd geweest. allereerst in een school in 
Oldenzaal en later in de fabriek van Jannink in Enschede.  
Hierover zou ook nog heel wat te vertellen zijn geweest, maar ik was allang 
blij, dat alles achter de rug was.  

Aloys Kortemeier  
In 1948 verkreeg de Hr. Kortemeier het Nederlanderschap.  
Zijn daartoe ingediende verzoek werd gesteund door de sportorganisatie w 
waarbij hij voor en na zijn diensttijd actief was betrokken, door Dr. de Bruyn. 
die hem bij het simuleren van ziekte en kwalen medisch had begeleid en door 
de r.k. geestelijkheid, terwijl de plaatselijke politie een verklaring af gaf van  
goed gedrag.  
Daarna kwam definitief een einde aan alle narigheid. 

Redactie 
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 BESTELHOEKJE  
H. Scholten-Vos. Gronausestraat 98  

• Het Teylershuis en zijn bewoners ......................................................... 4,50 
 Dit boekje is uitgegeven naar aanleiding van de restauratie in 1973 en 

geeft een informatief beeld van het pand waar nu de Teylersapotheek 
gevestigd is.  

• Het Heininkhoes in Dorp Losser ............................................................ 4,50 

• Monumenten van Losser  ................................................................... 25,00 

• Losser voorheen en thans deel II.  ...................................................... 29.50 

• St. Catbarina-Klooster Almelo en Klooster Maria Vlucht op de Glaan 15,00 

• Grondstukken en bewoners van Dorp Losser omstreeks 1820 en de 

• Marke Losser in 1832. 3 Delen met kaarten. Per deel  ....................... 37,50 

• Losser en zijn kerkdorpen in oude foto' s  .......................................... 27,50 

• Losser omstreeks 1890  ...................................................................... 29,50 

• Bemardus Stichting Losser, 1916-1991  .............................................. 17,50 

• Losser en zijn kerkdorpen in oude foto' s, deel II  .............................. 25,00 
 
 

 “OORLOG”  
Uit de Nieuwe Dinkellander, waarschijnlijk van W. ter Heersche.  

Too'n oorlog 'n joar of veer, vief al har duurd,  
To leup ter gin fiets mër in Twenthe.  
De leu meusn loop'n, de pruus ha 't eer zegd,  
Want 't werk dat mos drééjen in Twenthe,  
Van Heek prakkezeern zich zachtjes an dood:  
De razzia heelp'm van 'n wal in 'n sloot,  
Mér kiek 't Twentse ros brach 'm oetkomst in nood  
Hee reep toen bet ros op van Twenthe. (bis). 
  
Het werkvolk van Loser, dat lup zich kepot  
En Siebram leup scheef van de bloaren,  
Hee wol wa, mer 't ging nich, hee stikten zowat,  
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Hee was nich zo jong meer van joaren.  
Ik wol dat de baas toch wat aaners veur oons har  
lk schei d'r met oet, want et wödt mi te bar;  
Ne waag met 'n peerd, nen koctsier met ne gar,  
Doar kwaam'n to de rossen oet Twenthe. (bis). 
  
Bie Greetnboer stoat 's nachts de peer met 'n baas,  
De waag bie “de Faut” in bet schuurke.  
Um zeum uur geet 't los, met de broen'n d'r veur  
En holt 't op de stad an in 'n uurke.  
't Is hardstikke vol met dreentwintig man  
En Antoon rop ,,bort" dat is wat e kan;  
En ,,hort" goat de broen'n dan beer nen trad an.  
En trekt 'n Jan Plezeer deur ons Twenthe. (bis). 
  
De baas van de wagen, dat is Bruninks Hans,  
Dee spölt “Stellvertreter" vol groatsie,  
Hee zingt en hee horkert en vlök op den boer  
En hold vaak ne lang riddenaatsie.  
AI löp ok den besten boer noar et lof,  
Mér 't umke, dat blös e van 'n melkemmer of  
As Hannes dan vlök op den boer en den mof,  
Dan vleegt onze rossen deur Twenthe. (bis). 
  
En 's oams as bet werk in de stad is gedoan,  
Zit Arie de schoapies te tellen,  
De rest telt dan gauw 't achtentwintigtal vol  
En könt 'n vriejen dag al veurspellen.  
Ne radio gef 't nich; ze maakt zölf meziek,  
'ts knudde tegnwoordig met alle techniek.  
Mér twee broene motors dee bin wie noch riek,  
De twee broene rossen oet Twente. (bis)  
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 PASEN 1945  
J.G. Hobbelink  

Augustus 1944.  
Ik was uitgenodigd op het priesterfeest van mijn achterneef Pater Oostrik in 
Saasveld. Daar ontmoette ik een neef van hem, een zekere Hesselink, die 
bakker was in Gronau. Toen we afscheid namen beloofde ik hem: “Zodra we 
bevrijd zijn kom ik je in Gronau opzoeken".  

 
Pastoor Schaafs zittend na zijn terugkeer uit het concentratiekamp Dachau. 
4e van links kapelaan Hobbelink.  
 
Pasen 1945.  
Wij wilden ter ere van het Paasfeest graag een Hoogmis met drie Heren 
hebben, maar Anna Rorink, de huishoudster zei: “Ik blijf in deze tijd niet 
alleen in de pastorie".  
Er werd toen afgesproken, dat de koster in de sacristie zou blijven. Als er iets 
zou gebeuren zou Anna hem waarschuwen en dan zou de koster mij uit de 
kerk halen.  
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Toen op het einde van de Mis het “Ite Missa est - Alleluja, Alleluja" werd 
gezongen, kwam de koster het altaar open boog voor mij. Ik boog terug en 
ging met hem mee naar de sacristie. Er was telefoon.  
Ik nam het gesprek aan en hoorde de op zich verheugende mededeling, dat 
de Tommey tot in Enschede bij de haven was doorgedrongen en of ik dit aan 
Mej. Lemmink, de dochter van het hoofd van de school, die koerierster was 
bij de ondergrondse, wilde doorgeven.  
's Middags aan tafel stelde ik voor: “Ik ga vanavond naar Glane. Als daar 
onverhoopt gevochten wordt en er gewonden zijn, dan kan er niemand van 
ons meer naar toe gaan, dan is het levensgevaarlijk. Als ik er vanavond naar 
toe ga, ben ik bereikbaar en in de buurt". Tegen de avond ging ik naar Glane.  
Ik waarschuwde hier en daar in het dorpje, dat ik de hele nacht bereikbaar 
zou zijn bij Boerrigter. Daar zouden ze me kunnen halen als het nodig was.  
In de avond en nacht zagen we af en toe groepjes vluchtende Duitsers. 
  
De oprukkende Engelsen verlichtten het gevechtsterrein met flood-light dat 
tegen de wolken scheen en weerkaatste; het was een spookachtig gezicht. De 
Engelsen kwamen van Enschede, steeds meer richting Gronau. In Glane 
gebeurde gelukkig niets.  
Na twaalf uur was er bij Boerrigter iemand jarig. In de kelder stond nog een 
fles ingeweckte kersen, waarop getrakteerd werd. Ik wilde echter nuchter 
blijven, want ik wilde als de omstandigheden het toelieten, op Tweede 
Paasdag de H. Mis lezen. De nacht verliep zonder dat er iets gebeurde.  
De volgende morgen hoorden we, dat de Engelse tanks al in Gronau stonden. 
De Duitse douane was verdwenen en je kon zomaar de grens overlopen, die 5 
jaar lang hermetisch afgesloten was geweest.   
Bij het café vlak over de grens (Barink geloof ik) stond de caféhouder en hij 
vroeg steeds maar weer: ,Was machen wir? Was machen wir?" Ik zei tegen 
hem: ,Wij in Nederland steken de Nederlandse vlag uit. U kunt maar het 
beste de witte vlag uitsteken".  
Vijf minuten later hingen twee witte lakens aan de bomen voor het café.  
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Ik vroeg aan de mannen die bij me stonden: ,Zou ik nog ergens de H. Mis 
kunnen lezen?" ,0 ja", zeiden ze, ,hier vlak bij is een klooster, waar zusters 
zijn". 

 
De klokkenroof uit de Oude Toren ze zouden worden omgesmolten voor de 
Duitse oorlogsindustrie. Gelukkig bleven ze gespaard. (foto Oudheidskamer 
Twente)  
 
Het was een tehuis, waar meisjes uit het Oosten van Duitsland, die door de 
fabrikanten naar Gronau waren gehaald om in de textiel te werken, waren 
ondergebracht. Ze kregen in hun vrije tijd een uitstekende opleiding: koken, 
naaien, huishouding.  
Verschillende jongens uit Losser en Gronau zijn met deze meisjes getrouwd 
en hebben er een uitstekende vrouw aan gekregen. Alleen hadden ze niet 
veel te zeggen, want in Duitsland was de vrouw thuis de baas.  
Twee jongens, Scheffer en Beemink - hun voornamen ben ik kwijt -die 
misdienaar waren in bet klooster op de Glane, wilden wel met mij mee en ze 
wisten de weg. Toen we bij het tehuis kwamen, dat Lazaret was geweest, 
stond daar een soldaat in bruin uniform. Op zijn mouw stond: “Lancashire". Ik 
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zei tegen hem: “i’am Dutchman", waarop hij knikte en vroeg of wij nog Duitse 
soldaten hadden gezien? Maar ik kon hem gerust stellen; die waren in geen 
velden of wegen meer te bekennen.  
Op dat ogenblik kwamen een Duitse en een Engelse officier de deur uit. De 
Duitser vroeg heel onvriendelijk: “Was wollen Sie?" Mijn antwoord was: “Ich 
möchte blosz die Messe lesen". “Gut" zei hij.  
De zusters waren erg blij, dat ik er was, want hun eigen priester was niet 
gekomen. Toen ik met de H. Mis begon, zetten ze een Alleluja lied in, ik 
geloof van wel meer dan veertig verzen, want toen ik klaar was met de H. 
Mis, was hun lied nog niet uit.  
 
Daarna kregen we een heel overvloedig ontbijt, zoals we al heel lang niet 
meer gewend waren, uit de voorraad die in het Lazaret was achter gebleven.  
Toen schoot me te binnen: ,Laat ik nu mijn belofte van augustus 1944 eens 
gaan inlossen en bakker Hesselink eens gaan bezoeken''.  
Die stond wei heel erg verbaasd te kijken, dat ik er toen al was  
en zei ; “u hebt Uw belofte wel gehouden" en hij had zelfs nog heerlijke 
taartjes om de bevrijding te vieren. In Holland kenden we die al een jaar of 
vier niet meer!  
We zijn nog even de Engelse tanks gaan bekijken en daarna marcheerden we 
weer naar Holland terug, alsof we niet alleen Gronau, maar heel Duitsland 
hadden veroverd.  
Het was voorbij .... de oorlog was voorbij! 
  
J.G. Hobbelink - de Aanleg 2- 7595 AP WEERSELO.  
(1941- 1946 kapelaan te Losser)  
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 IN LOSSER IS NIETS GEBEURD ...  
Thea H. Evers-Evers.  

Deze ietwat intrigerende titel kunt u binnenkort aantreffen op de fraaie 
gekleurde omslag van ons nieuwe boek. Losser en zijn kerkdorpen ten tijde 
van de Tweede Wereldoorlog: een hoofdstuk uit de geschiedenis waar tot nu 
toe niets over gepubliceerd is. Dit wordt bet eerste boek over deze donkere  
periode. 

 
Geallieerde soldaten bij een Duits vernield voertuig in de omgeving van de 
Lutte.  
 
Ons oud-bestuurslid, de beer J.J. Luizink, heeft heel veel materiaal “bij elkaar 
geharkt", zoals hij bet zelf uitdrukt en dit op zijn eigen wijze verwerkt tot een 
uniek boekwerk. De Historische Kring is de auteur veel dank verschuldigd 
voor het vele werk dat hij gedurende de afgelopen jaren heeft verricht en wij 
zijn zeer verheugd, dat wij het resultaat in de vorm van een boek bij de 
herdenking van de 50ste verjaardag van de bevrijding kunnen presenteren. 
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Dankzij de medewerking van veel particulieren zijn we in staat om er circa 80 
foto' s in op te nemen, die voor het merendeel nog niet eerder te zien waren.  
Daar komt nog bij een schat aan onbekende documenten en kaarten, waar-
door het unieke karakter van het boek des te meer wordt onderstreept. Het 
wordt al met al een bijzonder fraaie uitgave, waarbij kosten noch moeite 
werden gespaard. 
Een kleine bloemlezing uit wat u te wachten staat, want het is onmogelijk om 
in dit bestek uitvoerig op de inhoud in te gaan :  

• Losser in de jaren twintig en dertig: een dorp met vele gezichten. 

• De Duitse dreiging : wat er aan de bange meidagen vooraf ging. 

• De inval: “Wees heden nacht zeer op uw hoede" 

• Hoe verder na de capitulatie: Het verrassende verhaal van Harry van 
Helvoort. Aandacht voor het werken in Duitsland, met soms 
heldhaftige maar ook zeer trieste gevolgen - gijzelaars en 
krijgsgevangenen -standrecht – een reconstructie van de dood van 
Franz Benneker, wiens naam voortleeft op het Klootschieters-
monument - de klokkenroof enz. 

• Kroniek van het dagelijks dorpsleven, met aandacht voor de kleinere 
ongemakken als de kabelwacht, massieve fietsbanden, de zelfred-
zaamheid en nieuws uit raadsvergaderingen en kranten. 

• Joodse burgers: o.a. het trieste lot van de familie Zilversmit. 

• Het georganiseerde verzet, pilotenhulp, drama' s en heldendaden. 
Wist u b.v. dat aan de overval op het Hengelose bevolkingsregister 
ook werd deelgenomen door het verzet uit Losser? 

• Verzetsmensen die hun moedige daden met de dood hebben moeten 
bekopen zoals Joan Gelderman. En Jo ter Laak uit Overdinkel, 
slachtoffer van het Englandspiel. 

• Onderduiken, bevrijding uit gevangenissen, het komt allemaal voor. 

• Het verhaal van pastoor Schaafs. 

• Verzetsstrijder Henk Brinkgreve en zijn tragische dood zo vlak voor de 
bevrijding op het erve Achterhuis (Rikhof). 

• Het geweld vanuit de Iucht met o.a. Bommen op Glane. 
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• De bevrijding met de gevechten in De Lutte en Overdinkel en de 
Binnenlandse Strijdkrachten en Ordedienst. 

• Gedetailleerde bijlagen, waarin het allemaal wordt aangegeven en 
uiteraard een uitgebreide lijst met geraadpleegde bronnen en 
literatuur.  

 
De bezetters hadden alles nodig. Zo werd ook de spoorlijn opgebroken. foto 
H.Kok  
 
AI met al een monnikenwerk, waar de heer Luizink zeer intensief aan gewerkt 
heeft en waar ik u hier maar een kleine indruk van kan geven.  
De heer Luizink heeft niet de pretentie gehad om het boek over de Tweede 
Wereldoorlog in de gemeente Losser te schrijven. Als ondertitel voor zijn 
uitgave heeft hij niet voor niets de woorden “Getuigen", “Feiten", 
“Gebeurtenissen" gekozen. Hij heeft dan ook met heel veel mensen gepraat 
en de verhalen die zij vertelden opgetekend. Daarnaast heeft hij archieven 
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bezocht, intensief speurwerk verricht en zo veel onbekend materiaal in zijn 
boek kunnen verwerken.  
Maar hij en wij zijn ons er van bewust, dat het natuurlijk onvolledig blijft. In 
feite is bet zo, dat iedereen die deze periode beeft meegemaakt, zijn eigen 
verhaal zou kunnen vertellen, ook variërend van kleine ongemakken tot grote 
drama’s met veel persoonlijk leed. waardoor mensen soms voor het leven 
zijn getekend. Daarom zal een boek als dit, door velen ook met gemengde 
gevoelens ter hand worden genomen. 
  
De bekende dichtregels van Leo Vroman: “Kom vanavond met verhalen, hoe 
de oorlog is verdwenen, en herhaal ze honderd malen: alle malen zal ik 
wenen." brengen deze emoties nog altijd goed onder woorden. 
  
Ook is het niet onze bedoeling om 50 jaar na de bevrijding nog met de 
beschuldigende vinger naar onze Duitse buren te gaan wijzen. Wij hebben, 
zeker in ons grensdorp, al lang weer geleerd om als goede noabers met 
elkaar samen te leven. En zo hoort bet ook.  
 
Maar het is een goede zaak dat er eindelijk een boek verschijnt over onze 
gemeente tijdens de oorlogsjaren. Er is in Losser inderdaad “niets gebeurd", 
wanneer we dat afzetten tegen de Slag om Arnhem, of het drama in Putten. 
Maar wel hebben ook hier ruim 18.000 mensen (zoveel inwoners hadden we 
toen al, want Berghuizen was nog niet door Oldenzaal geannexeerd) de 
Duitse bezetting en de gevolgen daarvan aan den lijve ondervonden en dat 
mag best eens vastgelegd worden. 
  
Op 28 april is bet zover. Dan zal het boek worden aangeboden in het kader 
van de opening van de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in de 
hal van het Gemeentehuis. De H.K.L. heeft deze tentoonstelling kunnen 
organiseren met medewerking van onze plaatsgenoot de heer Verveld, die 
een unieke collectie oorlogsmateriaal heeft verzameld. Het belooft een 
mooie expositie te worden, die wij van onze kant hebben aangevuld met 
vergrotingen van veel foto's uit het nieuwe boek, knipsels uit kranten enz. 
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Verder regelmatig een vertoning van een videofilm (op een groot scherm) 
met beelden van de oorlog uit onze provincie. Deze expositie zal gedurende 
14 dagen te bezichtigen zijn tijdens de kantooruren van het gemeentehuis.  
 
Ons nieuwe boek: “In Losser is niets gebeurd ... " geschreven door J.J. 
Luizink, is daar dan uiteraard te koop. En of er inderdaad niets gebeurd is ... 
Oordeelt u zelf, na lezing van bet boek. 
In dit stadium is nog niet bekend wat de prijs van dit nieuwe boek zal zijn. Het 
wordt een kloeke uitgave van ruim 200 pagina's, circa 80 foto's en ruim 60 
andere documenten en een omslag in keur. Maar zoals u van ons gewend 
bent zullen wij ons best doen om er een betaalbare uitgave van te maken.  

 
Bevrijdingsoptocht in Losser 1945. Foto genomen aan de Gronausestraat ter 
hoogte van het buis van Dr. de Bruijn richting bet station.  
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