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(Druk: VDA-groep, Enschede)

STICHTING HISTORISCHE KRING LOSSER

De Historische Kring Losser zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het
behoud van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (met name
van de dorpen Losser, Overdinkel en Glane), het vastleggen van deze informatie in
boeken en andere publicaties en het organiseren van lezingen en exposities.
Hierdoor blijft de kennis van het verleden actueel, toegankelijk gemaakt voor een
breed publiek en bewaard voor het nageslacht.
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VAN HET BESTUUR
In ons archief bevindt zicht een ansichtkaart, die wij lang geleden kregen
van de heer Dick Taat uit Lonneker. Hij schreef daarbij het volgende:
“Beste vrienden,
Losser is een gemeente van internationale betrekkingen, vriendschapsbanden en de taal van Losser is de wortel van vele afgeleide dialecten. Kijk
maar op de achterkant van deze kaart.

De kaart is verzonden in 1907, door Trui Achterhuis, een regelrechte tante
zoveelstegraads van mij; later gehuwd met Stokreef, woonde naast de
burgemeester bij de R.K. kerk op ’t Lenfert. Tante Trui en tante Dina
Gerritsen schreven elkaar regelmatig.”
Naast deze achterkant heeft de kaart zoals te doen gebruikelijk ook een
voorkant die wij minstens zo aardig vinden. Die voorkant siert het omslag
van deze aflevering van Oet Dorp en Marke. Voor de komende
vakantieperiode (en nog heel lang daarna) sluiten wij ons graag aan bij de
wens:
“Het ga U altijd goed”

Het bestuur van de Historische Kring Losser.
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EEN LOSSERSE FAMILIE UIT DE KOLONIES
Enige tijd geleden schreef Hans van Huizen over de Maatschappij van
Weldadigheid en de komst van een groot aantal gezinnen uit die hoek naar
de ontluikende textielindustrie in Twente en Gronau. Ook Losser en (vooral)
Overdinkel kregen een toevloed van nieuwe inwoners zo rond 1900.
De heer Spies uit Almelo gaf ons tijdens zijn boeiende en belangwekkende
lezing op 17 maart jl. in hotel Smit een beknopt overzicht van de
geschiedenis van de kolonies. Ondoenlijk was het verder in te gaan op al de
vele honderden families afzonderlijk.
In het begin van de 19e eeuw heerste grote armoede in Nederland. Op een
bevolking van 2 miljoen mensen was een aantal van ruim 200.000 armlastig
en moest van de bedeling leven. In Amsterdam ging het zelfs om 50
procent. Er werden pogingen ondernomen om de armoede tegen te gaan
en in 1818 werd daartoe de Maatschappij van Weldadigheid opgericht. De
grondlegger hiervan was Generaal Johannes van den Bosch (1780-1844),
met steun van Koning Willem I.
Het was de tijd van de ontginning van de veengronden in oostelijk Drenthe
en zuidoost Groningen. De nieuwe brandstof was turf en vele
arbeidskrachten waren nodig om de turf te steken, de kanalen te graven en
om de gehele infrastructuur op te zetten. Veel werk dus.
Maar de Maatschappij van Weldadigheid wilde vooral een kolonie
opzetten, waar armlastige gezinnen heen konden; de mannen om in het
veld te werken en de vrouwen om spinarbeid te verrichten. Naar al snel zou
blijken een stoutmoedig idee om hoofdzakelijk stedelingen aan zware
landarbeid bloot te stellen. Aanvankelijk werd de omgeving van Vledder
gekozen, waar grote heidevelden lagen. Die werden ontgonnen en het
gebied werd voortaan bekend als Frederiksoord, genoemd naar de tweede
zoon van Koning Willem I. Deze was overigens ook de eerste voorzitter van
de Maatschappij. Later kwamen er nog andere koloniën bij, zoals
Wilhelminaoord en Willemsoord. Elke kolonie bestond uit ongeveer 40
huisjes, allemaal netjes in rijtjes, met eigen moestuin en een stal voor het
kleinvee. Er bestond een vrij streng bestuur, met directeur, onderdirecteur
en wijkmeesters. Wekelijkse kerkgang was verplicht. Er waren eigen
munten in omloop, die alleen in de kolonie geldig waren en drankmisbruik
moesten indammen.
Onder de nieuwbakken kolonisten vinden wij allengs ook de familie Lem
terug. Volgens de uitgebreide stamboom vertrok Johannes Franciscus Lem
(1802-1882) met zijn vrouw Johanna Hartering met twee zoons in 1845 uit
4
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Den Haag naar Vledder. Zij kregen een huisje in Wilhelminaoord-II.

Of dat zo’n mooi huisje is geweest als op de ansichtkaart hierboven is de
vraag.
Eerder was Johannes Franciscus bloemist en tuinman geweest, net als zijn
vader. In Vledder werden nog 4 zoons en 5 dochters geboren.
Johannes Franciscus Lem was wegens zijn werklust en goed gedrag van
veldarbeider in de kolonie opgeklommen tot ‘vrije boer’, maar uit de
rapporten blijkt dat hij in 1863 weer werd teruggezet tot ‘kolonistarbeider’... Verdere problemen binnen de familie deden zich voor toen in
1866 eerst zoon Johannes Karel deserteerde en diens broer Cornelis in 1872
hetzelfde deed. Maar deze Cor Lem was in 1876 weer in dienst tot aan zijn
ontslag in 1878.
De meeste huwelijken van de bewoners van de koloniën werden natuurlijk
onderling gesloten en in de naamlijsten kunnen veel bekende namen
worden teruggevonden. Van Nieuwenhoven is zo'n naam, dankzij de latere
Kamervoorzitter Jeltje. De eerder genoemde deserteur, Johannes Karel
Lem, trouwde met Jacoba van Nieuwenhoven, die ook in de kolonie
woonde. Haar familie kwam uit Leiden. Een neefje van Johannes Karel, een
andere Cornelis, geboren in 1878, trouwde in 1904 te Weststellingwerf met
Elsje van Nieuwenhoven. Twee niet zoveel voorkomende namen in relatief
korte tijd met elkaar verbonden. Nog opmerkelijker wordt het wanneer we
bedenken dat bijna 500 jaar eerder binnen de Vlaamse familie Ridder
5
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Maerten Lem (1405-1485) uit Brugge al trouwde met Adrienne van
Nieuwenhoven.
De oudste zoon van
Johannes Karel en
Jacoba heette Cornelis
Lem. Hij werd geboren
in 1883 te Vledder en
was mijn grootvader.
Opa trouwde in 1904 in
Losser met Hendrikje
Vossenbeld uit Nieuwleusen, waarmee de
Twentse tak van de
familie Lem begon. Hun
foto ziet u hiernaast.
Cor Lem (geboren 1943)

VROGER IN LOSSER
Sedert heel wat joaren zit ik in de redactie van ’n Hoesbreef, het contactbleadke van de Historische Vereniging De Dree Marken in De Lutte. As ik
doar ’n stukske veur schrief, dan doo ik dat in de Twentse sproak, in mien
geval het plat van Zuud-Lutt, woar ik geboren en getogen ben.
Kortens heb ik veurstelt um ok es ‘n moal ’n stukske veur Oet Dorp en
Marke te maken. Umdat wiej vroger nogal wat weenkels in Loster
bezochten, ken ik oe doarp luk van dee kaant. De herinneringen doaran heb
ik nen tied geledden opschrewwen en dee stuur ik oe hierbie too. Ie magt
doar gebroek van maken, mer het is gin noadzaak!
Der bent nich völ beukskes van heemkunde of historische verenigingen dee
ok Twents in hear oetgaven doot. En tóch is de modersproak een van de
cultuur-aspecten van Twente. Loat wiej doar toch wat an doan!
Jan Swennenhuis
As miene vrouw ne bosschop mot doan in Loster, dan mot ik aait met, want
… zee kan de weg in Loster nooit vinden. De ströatkes loopt ammoal schots
en scheef deur mekaar hen en zee dreait en dreait um mekaar. Begriepelijk
6
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dat zee doar aait steet met vroagtekens op 't gezicht: "In Godsnaam, woar
mot ik noe hen?" A-j 'n platteground van Loster es bekiekt, dan ku-j oe dat
heel good veurstellen, want d'r zit totaal gin "logica" in dat stroatenplan
van het centrum van Loster. In de ni'jbouwwieken is dat wal better regeld.
As boetenstoander verwocht ie eagenlijk 'n belangriek centrum te vinden
bie 'n oalden toarnt, mer dat stelt niks veur, althans noe nich. Vroger, in de
dertiger en veertiger joaren, was dat wal anders.
Dat gezellige pleintje met ammoal kleane weenkelkes d'r umhen, woarvan
ik nog aait dat greunteweenkelke van Timmerman veur mie zee. Heel Loster
dreaide hoast um dat kleane stukske ground um 'n toarnt. Dow SchalHendrik met zienen schoonweenkel nen eand wiederop begun, dow is
Loster volgens mie oet mekaar vallen! Joa, Hendrik had nen weenkel én ne
wearkplaats. In dee wearkplaats doar mos Gerrad van Schal - dee doofstom was - al het reparatieweark doan. Onwies spannend vun ik het,
wanneer Hendrik - zonder ok mer één woord te sprekken - an Gerrad kon
dudelijk maken, wat veur ne reparatie d'r oetvoerd mos wörden. Hendrik
wiezen noar de zollen of noar de hakken of allenig noar 'n nös van de
schoon, ... maken 'n paar bewegingen met ziene rechterhaad en Gerrad
wus beschead. En as Hendrik vröag - wier zonder één woord - wanner de
schoon kloar warren, dan gaf Gerrad met 'n paar bewegingen van ziene
haand an, wanneer hee d'r met kloar zol wean. En ok dát begreep Hendrik
direct. Gebarentaal bie oetstek!
Veurdat ze bie ten Brink "comfectiepäk" in 'n weenkel hadden, mossen de
komplete päk veur de manleu deur nen klearmaker ( snieder ) wörden
maakt. Veur ouns was dat "Poets-Gerrad" oftewal kleermaker Vos in
Loster. Ziene wearkplaats ( of mot ik atelier zeggen?) was boawen en ie
konden van doaroet mooi oawer 'n deel van Loster kieken. Joa, zun
moatpak, doar kwam wat veur kieken. Eerst de stof oetzeuken, dan nam
Gerrad oe de moat en 'n paar wek later mos ie passen. Het pak zat dan
himmoal onder de ri'jgdröar! Veur zo wied as ik wet, had Gerrad bie dat
passen aait nen helen hoap knopspealden in 'n mound. Alles mos hoarfien
ofspeald wörden! Wier nen zet later ko-j het pak dan ophalen. Dat was
eagenlijk völ spannender as rechtevoort: ie kiekt, kroept in 'n pashökske,
nog wier 'n aander preberen, wier in 't pashökske en moder de vrouw
oordeelt mét ( of nemt dee de beslissing?) en 'n half uur later ku-j op 't hoes
an!
Jan Swennenhuis (Oldenzaal).
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ZOALS ALLES TOEN ANDERS WAS …
Zo af en toe ga ik op de fiets nog wel eens over de Hogeweg, van het
politiebureau tot de oude boerderij van Spiele. Dan komt mij mijn jeugd
weer in herinnering. Ik ben namelijk in 1942 aan de Hogeweg geboren en
heb daar tot mijn negentiende gewoond. Als je over de Gronausestraat
richting Glane gaat, tegenover café Schorfhaar (nu een wokrestaurant) de
Kremersweg (wij zeiden vroeger Legeweg) in en aan de Hogeweg linksaf.
Daar stond vroeger een blok van vier huizen. Op het eind woonde ik. Vijftig
meter verder woonden Jan en Dirk Heino met zijn vrouw op een oud
boerderijtje (wie weet het nog?).
Waar nu de vijver is liep toen in de laagte een sloot (Hooibeek). Als de
Dinkel hoog was stond die laagte wel een meter onder water, soms wel tot
op honderd meter van de boerderij van Nietes (Nitert).
Daar ga ik dan even een sjekkie draaien, niet om zo nodig te roken maar om
even de ogen te sluiten en de beelden van weleer op te roepen. Dan zie ik
mijn moeder weer met vijf ganzen achter zich aan naar de sloot gaan voor
hun dagelijks bad. Dan is er weer de grote tuin van meester Pieterson. Er is
niemand thuis want de afgerichte Duitse herdershond bewaakt huis en tuin.
Iemand die appels of kersen zou willen gappen laat dat wel uit zijn hoofd.
Weken later liggen de vruchten onder de bomen weg te rotten. Zonde
vonden wij kinderen dat. Als je de meester vroeg om een paar vruchten
kreeg je zeker wat. Maar gegapte appels smaakten veel lekkerder ook al
waren ze nog niet rijp genoeg.
Kijk daar kuiert Poepenjans, met de handen op zijn rug, op weg naar café
Schorfhaar voor zijn dagelijkse twee of drie borreltjes met suiker. En daar
komen vader en zoon Jansink terug van de voetbalderby Losser - P.J.
Vader Jansink met de entreegelden in een kistje onder zijn arm. Ze hebben
stevig de pas erin, een teken dat Losser dit keer de wedstrijd heeft
gewonnen. Bij verlies lijkt de weg voor hen wel twee keer zo lang. Want aan
dat gedeelte van de Hogeweg wonen veel leden van P.J. , die dan na afloop
van de wedstrijd toevallig eens gaan kijken hoe de voortuin erbij ligt en juist
dan willen weten hoe de uitslag van de wedstrijd is (die ze natuurlijk al lang
kennen). Dat moet voor vader en zoon Jansink vaak een lange weg geweest
zijn. Toch neem ik nu nog mijn pet voor hen af want ze hadden bij verlies
van hun ‘Losser’ ook over de Gronausestraat kunnen lopen. Dat was toen
een verharde weg, terwijl de Hogeweg een (vaak modderige) zandweg was.
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Maar ik denk dat ze daar nooit aan gedacht hebben. Bij winst of verlies: hun
weg was altijd dezelfde, alleen hun tred was anders. Zoals alles toen anders
was.
Jacob Postma

GRENSDIENST LANGS DE DINKEL
De heer J.H. (Jan) Heikens is geboren in 1920 en heeft tijdens zijn loopbaan
bij de douane in Overdinkel gewerkt. In het kader van een ‘schrijfcursus’
schreef hij over die periode enkele verhalen. Zijn zoon stuurde ons het hierna
volgende verhaal ‘om te kijken of het wat voor ons is’. Als redactie hebben
wij onze mening al gevormd en horen ook graag van onze lezers ‘of het wat
is’ en of wij de heer Heikens moeten vragen om nog meer verhalen.
Als grenscommies heb ik dienst gedaan te Overdinkel vanaf mei 1947 tot
mei 1953. Vanaf mei 1947 tot juni 1950 was ik in de kost bij Hendrik en
Anneke Op de Weegh te Tiekeveen (Overdinkel).

V.l.n.r.: J. Heikens, collega Kalter, kostvrouw Anneke en dochter Dinie. Op de
voorgrond een neef van Anneke met zijn dochtertje.
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In februari 1948 ben ik getrouwd met Margje Smid uit Westerbork en in juni
1950 kregen we voor het eerst een woning toegewezen, namelijk de
woning verbonden aan het grenskantoor te Glane. Aan de ene zijde
woonde de grensontvanger J. Heerspink, en wij aan de andere kant. De
bewoning hield in dat ik daardoor belast werd met de waarneming van het
grenskantoor bij ziekte, verlof en dergelijke van de grensontvanger.

Het grenskantoor en (toen deze foto genomen werd waarschijnlijk al) voormalig
station Glane.

Ik heb bij de familie Op de Weegh een goede, gezellige en fijne tijd gehad
bij hartelijke, gulle mensen die altijd voor me klaar stonden en zodanig met
mij mee voelden, al die tijd dat wij getrouwd waren en geen woongedeelte
toegewezen kregen, dat ze erover dachten bij hun huurbaas (ik meende
een zekere heer Knol te Overdinkel) te vragen of ze de zolderverdieping van
hun huis mochten laten verbouwen tot woonplek voor ons. We zagen door
de moeilijke bouwomstandigheden net na de oorlog de onmogelijkheid er
wel van in, maar hun aan mij uitgesproken gedachten over het oplossen van
onze woningnood , heeft mij ontroerd en daaruit bleek voor mij hun
bewogenheid en meeleven in onze situatie.
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Uit de tijd van inwoning als kostganger is een blijvende vriendschap
ontstaan van mij en m’n vrouw met de familie Op de Weegh. In al die jaren
nadien hebben wij nog steeds contact met hun dochter Dinie en haar man
Bennie Heerink te Losser.
De woningnood was net na de oorlog zo groot dat schuurtjes omgetoverd
werden tot verblijfplaats voor jonggehuwden; collega’s hadden soms een
kamer in hun kosthuis gehuurd.
Een enkeling, zoals in mijn verhaal omschreven, kon zich de luxe van een
eigen bouwsel veroorloven.
Het gebeuren in het hierna volgende verhaal is mij, door de indruk die het
op mij gemaakt heeft, altijd bijgebleven.
Het meanderende riviertje de Dinkel is beeldbepalend voor het mooie
Twentse landschap waarin het hierna volgende verhaal zich afspeelt. Het
toont, soms bijna lusvormend, een grillig karakter van eigenzinnigheid. In
de herfst, winter en in het voorjaar wordt het riviertje rijk gevoed uit het
land van haar oorsprong, het Pruisisch grondgebied. Dan toont het zijn
overheersende aanwezigheid als een niet meer in toom te houden
landveroveraar, en doet het zijn kronkels verdwijnen door zijn grillige
vormen te verwisselen voor de meest grimmige gedaante, die het
landschap doet veranderen in een overstroomd gebied.
Maar nu was het volop zomer en een langdurige droogte had het riviertje
zijn expansiedrift ontnomen. Op de bodem lag, bewegingsloos, een beetje
troebel water en zo hier en daar zag men de opgedroogde bodem.
Waar de Dinkel als grensriviertje fungeerde tussen het Pruisische Duitsland
en ons Twente, kon men zonder al te veel moeite de -zogenaamde- groene
grens overschrijden. Het was vakantietijd en daar was door veel collega’s
gebruik van gemaakt, met het gevolg dat de overgebleven ambtenaren
overdag vaak, in plaats van met z’n tweeën, alleen de dienst vervulden.
Op deze zonnige en warme middag half juli 1949 was ik bezig met een
surveillancedienst van 13.00 tot 17.00 uur, die voerde langs landerijen,
liggende in het stroomgebied van het riviertje de Dinkel. Weilanden,
aardappel- en roggeakkers, met hier en daar een boerderijtje, alles rustig
gelegen en ver van verkeerswegen. Ik had het warm in mijn uniform en
loom liep ik de mij voorgeschreven route, met de gedachten bij mijn
11
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gezinnetje in het dorp Overdinkel, de standplaats waar ik in 1947 van
Lattrop naartoe werd verplaatst.
Na een lange verkering en
verlovingstijd waren Margje en ik
op 24 februari 1948 getrouwd.
Maar de woningnood na de oorlog
was groot; ook in het grensdorpje
Overdinkel. En ook al hadden wij
als rijksambtenaren voorrang bij
het aanvragen van huisvesting, er
werd niet gebouwd, en de vraag
van jonge mensen om ergens een
kamer, een eigen plekje te mogen
huren bleef vaak onbeantwoord.
Dat was een situatie die nog heel
veel jaren zou voortduren.
Op de foto hiernaast ziet u Jan en
Margje met in hun midden Anneke Op
de Weegh, die opmerkte:”Wie goat d’r
nich zo stram biej stoan”.

Jonge, getrouwde collega’s hadden genoegen genomen met een
beschikbaar gestelde woonruimte, soms niet meer dan een kamertje met
slaapruimte bij mensen die daarvoor nog wat huur ontvingen. Voor mij
bleef het voorlopig bij een kosthuis, zonder uitzicht op eigen woonruimte,
en mijn vrouw met ons zoontje Harry verbleef thuis bij haar ouders te
Westerbork. Eens per 14 dagen kreeg ik vrij van dienst voor gezinsbezoek.
Dat het gescheiden leven bijna 2 ½ jaar zou duren wist ik toen nog niet.
Maar wij hadden nu geluk, want voor 14 dagen lang mochten wij in een
klein houten bungalowtje van een getrouwde collega, die met vakantie was
en ons zijn huisje voor die tijd had aangeboden. Het lag aan de rand van het
dorp en was gebouwd op een stukje natuurgebied, beschikbaar gesteld
door een boer die voor de grond geen bestemming had. De collega kwam
uit een Twents dorp, ongeveer op 20 km afstand. Zijn ouders waren
welgestelde boerenmensen die tot dezelfde godsdienst behoorden als de
goedgunstige boer te Overdinkel.
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Een aannemer had in korte tijd de bungalow gebouwd en na hun huwelijk
konden ze hun huis betrekken.
Het was heerlijk voor ons om
daar samen te kunnen wonen en
het werd ons duidelijk gezegd:
“Het is jullie gegund.”
We sliepen in hun bed,
gebruikten hun kook- en
keukengerei; het mocht allemaal,
wat een weelde voor ons. Ik zag
ons zoontje elke dag en we
hadden veel plezier met ons
drietjes. Daaraan denkend kon ik
me er al weer op verheugen na 5
uur, als de dienst er op zat, weer
thuis te zijn.

Commies Jan Heikens in zijn eerste
uniform na het afleggen van de
burgerkleding.

Aan het begin van een roggeakker liep een stoffig paadje naar een weiland
waar de Dinkel de grens markeerde. Ik zag dat de rogge bijna rijp was; een
mooi gewas met volle aren. Daarachter lag een glooiend grasland dat
schuin naar beneden afliep tot de loop van de Dinkel.
Op het gras was nog duidelijk te zien hoe ver het riviertje daar in de
afgelopen wintertijd buiten haar oevers was getreden, een strook van
aangespoeld afval, takjes, kroos, blikjes en huishoudelijk afval markeerde
de grens van haar tomeloos geweld. Aan de overzijde op het Duitse gebied
lagen eveneens weilanden die zich uitstrekten tot de eerste woonwijken
van het plaatsje Gronau.
Soms zag men daar op het grasland een boer bezig maar ook daar gold een
verboden zône langs de grens en was het een verlaten groene vlakte. Vanaf
de plek waar ik achter de rand van het korenveld stond was het uitzicht
over de grens dat van een bekoorlijk aandoend landschap vol rust en vrede.
13
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Juist toen ik mijn weg wilde vervolgen zag ik in de verte langs de rand van
de bebouwing van het Duitse plaatsje, een figuurtje verschijnen. Ik zag op
m’n horloge dat het tijd werd verder te gaan want om 5 uur zat de dienst er
op en het was nog een stevige wandeling naar de commiezenwacht.
Maar toen ik nog even keek naar de gedaante die mijn aandacht had
getrokken zag ik iemand over de weilanden richting de grens komen. Het
was hetzelfde figuurtje en resoluut ging het op de Dinkel af. Zou het een
zogenaamde voorloper zijn, die smokkelaars vaak gebruikten om de weg te
verkennen, of het veilig was. Maar op klaarlichte dag, nee, dat kon ik niet
geloven. Kon het zijn dat daar een, in de kleding van een vrouw vermomde,
op het eind van de oorlog naar Duitsland gevluchte Nederlandse SS’er
probeerde naar huis terug te keren?
Dat was al vaker gebeurd en bij een illegale grensoverschrijding overdag
leek alles veel onschuldiger dan bij nacht. Gespannen trok ik mij terug
achter de rand van de roggeakker vanwaar ik een duidelijk zicht had op de
bedding van het riviertje, plusminus 100 m bij mij vandaan.
Was het toch maar een vrouw die een wandeling maakte tot aan de grens
en beeldde ik me van alles in omdat het verboden gebied was? Maar toen
zag ik hoe de vrouw haar schoenen en kousen uittrok en door het water
waadde, rustig ging zitten, zich droogde en daarna ongehaast ging staan en
kijkend welke richting ze verder kon gaan.
Dat was mij wel duidelijk geworden, ik zou de weg naar het eindpunt van
mijn middagdienst niet alleen gaan.
Ze kwam naar het paadje langs de roggeakker en stond plotseling met een
uitroep: “Oh, mein Gott!”, verschrikt stil toen ze mij zag staan. Op mijn
vraag: “Waar gaat de reis naartoe?”, zei ze geёmotioneerd: “Sind Sie
Grenzpolizei?”
Toen ik dat ontkende en zei dat ik douanebeambte was, keek ze me verrast
aan met de uitroep: “Ich bin in Holland?” Ja, ze was in Holland en blij
vertelde ze mij dat ze bijna het einddoel van haar tocht had bereikt. Daar bij
me stond een meisje, ongeveer 20 jaar oud, goed gekleed, zag er fleurig en
intelligent uit. Dit was geen zwervers- of schooierstype. Nee, onbevangen
keek ze me aan en lachte openhartig; wat verwachtte ze van mij, wel een
ambtenaar maar een Hollander. Ik vertelde haar dat ze mee moest naar de
commiezenpost omdat ze illegaal over de grens was gekomen. Schijnbaar
14
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drong het nog niet tot haar door dat aan haar vrijheid een eind was
gekomen want ze ging gewillig met me mee. Haar tas droeg ze liever zelf.
Uit zichzelf begon ze mij onderweg haar verhaal te vertellen. Ze kwam uit
Düsseldorf, waar haar vader een fabriek had. In de oorlog had zij daar,
onder de vele buitenlandse werknemers, een Hollandse jongen leren kenen
en was met hem bevriend geraakt.

Op de zgn. dubbele weg in Overdinkel leek de grens, alhoewel zichtbaar aanwezig
door de grenssteen, feitelijk wel heel ver weg en gemakkelijk te overschrijden.

“Toen de fabriek gebombardeerd werd heeft hij met anderen gezorgd dat
wij, mijn moeder en ik, in een schuilkelder konden komen en daar heeft hij
me vastgehouden; ik was nog maar 16 jaar en voelde me veilig bij hem.
Sindsdien zijn we vrienden geworden en gebleven. Wij zijn van elkaar gaan
houden en toen de oorlog afgelopen was en hij naar Holland terugging
hebben wij elkaar trouw beloofd. Tot ongeveer een half jaar geleden
onderhielden wij een regelmatige correspondentie waarin we onze
verlangens naar elkaar uitspraken.
Ik heb geprobeerd een paspoort te krijgen om naar Nederland te kunnen
reizen. Maar de aanvraag werd afgewezen omdat er geen geldige reden
voor werd gevonden. Daarom ben ik “ungezetzlich” gegaan, want ik maak
15
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mij grote zorgen om mijn vriend, wat kan er gebeurd zijn, ik moet dat
weten.
Ik heb zijn adres bij me, het is in Hengelo en dat is niet zo ver hiervandaan
hè? Als ik dan op uw kantoor ben geweest kan ik er mogelijk met een bus
naartoe reizen.”
Ik keek haar aan en schudde mijn hoofd. “Jammer voor u, maar dit is echt
het einde van uw reis, u verblijft hier illegaal en dat betekent dat u het land
wordt uitgezet.”
Verschrikt bleef ze staan en keek me aan. “U bedoelt dat ik niet eerst even
naar mijn vriend kan gaan?” Nogmaals schudde ik van nee en met een
trillerig stemmetje vervolgde ze: “Niet even, nu ik zo dicht bij hem ben?”
Wat had ik toch een rotbaan gekozen; wat had dit met geraffineerde
smokkelaars te maken waarvoor we de grenzen bewaakten! Vol ongeloof
stond ze daar en terwijl de tranen opwelden in haar ogen zei ze zacht:
“Alstublieft, laat mij gaan, u alleen weet van mij af.” Ze schreide en in een
resoluut gebaar opende ze haar tas, haalde er en pakje uit en reikte mij dat
aan. “Neem dit van mij aan, dit is het cadeautje dat ik voor mijn vriend heb
meegenomen, een dubbelrijige mondharmonica. Hij was altijd dol op
muziek maken. Ik geef het u als u zich omdraait en mij laat gaan!” Beslist
klonk mijn stem toen ik haar zei dat ik haar niet mocht laten gaan en dat ik
verantwoordelijk was zo lang zij zich onder mijn begeleiding bevond. Ik kon
bijna zien wat ik dacht, dat ze dacht: ‘Dit is toch die man die mijn verhaal
aanhoorde en hij, hij verwoest hier mijn geluk! Een kerel in plaats van een
heer.’ Haar snikken was als van een kind en ze keek naar mij, vragend:
“Waarom niet?” Ik pakte haar bij een arm en zei: “Ga mee, wij gaan naar
mijn chef, daar kunt u uitrusten en wordt u door de marechaussee
opgehaald, die gaan hier over illegaal verblijvende mensen; wij hebben
alleen maar de aanhoudingsopdracht uit te voeren. Ze ging mee en nog wat
nasnikkend liep ze zwijgend naast me.
Alle contact scheen te zijn verbroken. Hoe voelde zij zich? Hoe voelde ik
me? Toen ik de deur voor haar openhield om haar het kantoor binnen te
laten bleef ze even voor me staan, haar snikken verbijtend hoorde ik haar
zeggen: “Wenn mir etwas passiert sind Sie Schuld daran!”
Het waren haar laatste woorden tot mij. Ik wenste haar een goede
thuiskomst toe, maar dat hoorde ze niet meer. Dat was ons afscheid; de
dienstgeleider nam haar van me over en bracht haar bij zijn vrouw in de
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huiskamer. Ik vertelde hem het gebeurde tijdens mijn diensttijd die middag
en vermeldde dat eveneens met tijd en plaats in het orderboek. Hij ging de
aanhouding doorgeven aan het korps marechaussee te Glanerbrug die de
verdere afwikkeling had te verzorgen.
Bij mijn thuiskomst in ons tijdelijke verblijf, de bungalow, zat Margje al naar
me uit te kijken; het was bijna 6 in plaats van 5 uur geworden. Tijdens de
maaltijd vertelde ik haar in het kort de oorzaak van mijn latere thuiskomst.
Het was heerlijk weer en we aten met z’n drietjes buiten in de schaduw van
een grote kastanjeboom. Wat een genot om zo bij elkaar te zijn. Anderhalf
jaar waren we getrouwd en nog nooit bij elkaar gewoond. Ons zoontje vond
het prachtig, hoewel hij er schijnbaar eerst wat aan wennen moest, mij
geregeld te zien. Wie waren hem bekender dan zijn Opa en Oma in
Westerbork; maar we maakten lol en waren, als ik vrij was, met hem bezig.
Margje vertelde dat ze die middag een wandelwagentje in gebruik had
gekregen van een vrouw van een collega, die kwam kennismaken, en daar
direct gebruik van had gemaakt. Toen we die avond Harry naar z’n bedje
hadden gebracht, zaten we samen nog lang te genieten van een prachtige
avond. Wat was het toch lekker stil en rustig om ons heen; ieder scheen te
genieten van een koele avond na een warme dag. De groet van een fietser,
die het paadje naar de bungalow was opgereden, deed ons van onze
lectuur opkijken. Het was de dienstgeleider; dat ná tien uur, zou er wat aan
de hand zijn, nee toch, nu geen extra dienst op vermoeden van
waargenomen smokkelactiviteiten.
Maar de man zag er vermoeid uit en zette zich naast ons op de bank.
“Heikens”, begon hij, “ik kom nog even vanwege dat meisje van vanmiddag.
Nadat jij naar huis was gegaan heb ik eerst met de marechaussee gebeld
over de aanhouding en ze beloofden een mannetje te sturen. Terug bij m’n
vrouw in de huiskamer zag ik dat ze alleen was, maar ze vertelde dat het
meisje haar had gevraagd even naar de w.c. te mogen, ik heb voor haar een
boterham en een kopje thee klaargemaakt; dat kind zag er zo ontdaan uit,
het moet je dochter maar zijn. We praatten daar nog wat over tot mijn
vrouw zei: “Ze blijft toch wel erg lang weg.”
Nog een tijdje gewacht maar het bleef stil. Dat vertrouwden we toch niet
en we gingen eens informeren. Maar op ons geklop en geroep kwam geen
antwoord. De w.c.-deur bleek van binnenuit op ’t grendeltje te zitten. Met
opgroeiende jeugd in huis had ik geleerd hoe, met een schroevendraaier,
de deur van buitenaf open te krijgen. Geschrokken zagen we het meisje
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ineengezakt zitten, met gesloten ogen en blauwe lippen. Ja dan schrik je
toch wel.”
(En wat dacht je wat ìk deed toen de man mij dat vertelde – “Wenn mir
etwas passiert sind Sie Schuld daran!’). Geschrokken hing ik, bij wijze van
spreken, aan zijn lippen.
“Direct nadat ik de huisarts gewaarschuwd had, stond hij voor de deur”,
vervolgde de dienstgeleider. “Samen hebben we haar in z’n auto gedragen,
en in haar hand geklemd hield het meisje een leeg buisje, zo een waar
aspirine in zit.
“En u gaat met me mee”, was het bevel van de arts, “want u bent getuige
en u zult in het ziekenhuis uw verhaal moeten doen!” Mijn vrouw belde
met het ziekenhuis te Enschede en toen wij daar aankwamen werden wij al
verwacht en daar ging alles heel vlug. Ze werd op een brancard
meegenomen en de dokter en ik werden bij een arts gebracht, Deze bekeek
het meegenomen buisje nauwkeurig en er werden handelingen besproken.
“U blijft hier nog even, voor als er nog vragen zijn, begrijpt u?” Dus, de
dokter en ik bleven in een kamertje wachten. En wachten schijnt lang te
duren, maar na plusminus een half uur kwam er bericht bij ons binnen dat
ze begonnen waren haar maag te ledigen. Wij vernamen dat de toestand
van de patiënte zorgwekkend was, maar dat gedaan zou worden wat
mogelijk was om het ergste te voorkomen. Nadat ik de weinige gegevens
die ik van haar kon geven had verstrekt mochten we na opgave van mijn
adres en telefoonnummer vertrekken. En nu ben ik hierheen gekomen om
jou op de hoogte te stellen van het gebeurde. Bij mijn thuiskomst zat er een
wachtmeester van de marechaussee op me te wachten en na het horen van
mijn verhaal zei hij dat de bemoeienissen en verdere afhandeling van de
illegale grensovergang door hun korps werd overgenomen en dat er zo
gauw mogelijk iemand van hen daarvoor het ziekenhuis zou bezoeken.
Zo, is het gegaan, hè Heikens? (Je hebt wel wat werk en toestanden
veroorzaakt!)”. Wat hier tussen haakjes staat zei de man op het eind van
zijn verhaal niet, maar ik voelde het hem denken. En als reactie daarop kon
ik niet nalaten op te merken: “Wat heb ik toch een rotbaan uitgezocht!”
“Ach man, we maken allemaal wel eens beroerde dingen mee, daar ontkom
je niet aan.” En met deze woorden en ons een goede nacht toewensend,
stapte hij op.
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We zaten samen nog wat aangeslagen naast elkaar op de bank. “We
moeten maar hopen dat ze het haalt, wij kunnen daar niets aan doen”,
waren de juiste woorden die mijn vrouw er over zei.
Na een onrustige slaap, die nacht, ging ik de volgende morgen tegen negen
uur naar kantoor, waar ik de dienstgeleider aantrof en hij vertelde mij dat
hij zojuist telefonisch contact met het ziekenhuis had gehad, en dat men
hem had meegedeeld dat het levensgevaar was geweken, maar dat ze erg
verzwakt was en nog wel een dag of vier onder hun controle zou blijven.
Opgelucht kon ik ademhalen en het schouderklopje van de dienstgeleider
gaf me het gevoel van saamhorigheid en plichtsbesef.
Maar toch, als het anders was afgelopen… ”Wenn mir etwas passiert sind
Sie Schuld daran…”.
Nawoord van dit verhaal:
Voor mij was een voorval als hier omschreven en het trieste gebeuren in
Overdinkel dat plaats had gevonden kort voor mijn overplaatsing daarheen,
mede oorzaak van mijn omschakeling van Invoerrechten en Accijnzen
(waaronder de douane valt) naar de Directe Belastingen.
Een smokkelaar werd toen dodelijk getroffen door een pistoolschot,
afgevuurd door een grenscommies. Het slachtoffer vervoerde ’s nachts 20
pond koffie richting Duitse grens. Toen hij door twee commiezen werd
gezien en achtervolgd, wilde één van hen een waarschuwingsschot lossen,
maar struikelde daarbij over een afrasteringdraad, het schot ging af met het
fatale gevolg. Om tien kilo koffie; een echtgenoot en vader; een mensenleven, niet meer dan 100 meter van zijn huis!
Volgens de krant was dat het grote risico van smokkelen en een zeer trieste
samenloop van ongelukkige omstandigheden.
Voor mij gold, en geldt, dat het omgaan met zulk een risico onaanvaardbaar
is en vermeden moet worden, en daarom de keuze: de grensdienst had
voor mij geen bekoring meer.
Het wil niet zeggen dat ik geen leuke herinneringen aan mijn diensttijd aan
de grens heb overgehouden en daarover hoop ik nog eens te schrijven.
J.H. Heikens (Westerbork)
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Naast de dienst werd er ook wel aan ontspanning gedaan, zoals uit deze foto blijkt.
Een groepje douaniers, met de dienstgeleider, neemt deel aan een wandeltocht.
De man aan de linkerkant in het derde gelid is Jan Heikens.

DAT WAS DE SCHULD VAN NAPOLEON

Onder deze intrigerende titel werd in 1960 in het tijdschrift De Spiegel, een
christelijk nationaal weekblad, een artikel over Losser gepubliceerd, dat wij
u niet willen onthouden.
Als gevolg van de Mijnwet van 1810 moest een aanvraag tot verlenen van
concessie vier maal ’s zondagsmorgens voor de deur van het gemeentehuis
en voor die van de hoofdkerk in een gemeente, worden afgekondigd.
Iedereen was dat voorschrift al lang vergeten. Maar die ene Zwolse
ambtenaar niet en een stekelig telefoontje bracht het gemeentebestuur van
Losser in 1960 danig in het nauw. En met welke vindingrijkheid dat werd
opgelost kunt u hier lezen.
Thea Evers
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Wie had kunnen denken, dat Keizer Napoleon, toen hij op 12 april 1810 zijn
Loi concernant les Mines, les Minières et les Carrières oftewel in gewoon
Nederlands gezegd de ‘Mijnwet van 1810’ uitvaardigde, in 1960 het
gemeentebestuur van de Twentse gemeente Losser nog eens in
verlegenheid zou brengen? En toch is het zo. Want Napoleons wet is
kennelijk zo’n gedegen stukje werk geweest, dat geen enkele Nederlandse
regering er ook maar over heeft gepiekerd deze ooit in te trekken. Tot groot
plezier van de Zwolse journalist Hans Alma die enkele weken geleden
burgemeester J.P.A.M. van de Sandt van Losser opbelde en informeerde of
deze, inzake een concessieaanvraag van de N.V. Nederlandse Aardolie
Maatschappij en de gunstige beslissing in deze door het provinciaal bestuur
van Overijssel, al had gehandeld als staat voorgeschreven in artikel 24 van
de nog altijd geldende wet van Napoleon.
Toen zat men ermee in Losser, want dat artikel 24 van de in het Frans
gestelde wet schrijft voor dat publicaties ingevolge concessieaanvragen
tenminste één maal in de maand (gedurende vier maanden) telkens des
zondags voor de deur van het gemeenthuis en voor die van de hoofdkerk
der gemeente moeten worden afgekondigd. De burgemeester is geroepen
daarvan naderhand de bewijzen te overleggen. Wat nu?
Dat telefoontje van Hans Alma, daartoe geïnspireerd door een gesprek met
een provincieambtenaar die wel eens wilde weten hoe men zich in Losser
uit de problemen zou werken, heeft in het intieme gemeentehuis (het
nieuwe was nog niet gebouwd; red.), van de langs de grens met Duitsland
liggende, uitgestrekte gemeente Losser een klein stormpje veroorzaakt.
‘Liefhebbers gevraagd’ tekende de burgemeester met potlood op de
officiële mededeling van het provinciehuis aan. Tezamen met zijn
gemeentesecretaris Mr. A.P. Punt, piekerde burgemeester Van de Sandt
over de oplossing van de moeilijkheid. Waarom gold nog steeds die wet van
Napoleon! De burgemeester piekerde er niet over om voor de deur van zijn
gemeentehuis, of nog erger, voor die van de kerk op zondagmorgen een
groot verhaal af te steken. Zijn secretaris was ook al niet enthousiast. De
ambtenaren nog minder.
En toch moest er wat gebeuren. Niet alleen omdat de wet het voorschreef.
Maar ze moesten in Zwolle nou ook weer niet denken dat ze in Losser de
moeilijkheden niet de baas konden blijven. Per slot van rekening had die
journalist gezegd te weten dat ze in Losser wel van een grapje hielden.
Wacht, dachten B en W van Losser, ‘grapje’? Maar natuurlijk. ‘Kom maar
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eens kijken en luisteren hoe wij hier de wetten naleven’, berichtte de
burgemeester weldra enthousiast naar alle kanten.

Gemeentebode B. Molthof bevestigt een publicatie betreffende de Mijnwet
aan de gevel van het gemeentehuis.

En toen op zondag 7 februari de kerkgangers na de dienst weer op straat
stonden, zagen ze daar de Losserse Böggelrieders aankomen…
Daarover moet ik u eerst iets naders vertellen. Oost-Nederland houdt ervan
om oude gebruiken, oude volksdansen en sporten in ere te houden.
Daarover hebt u in De Spiegel al vaker iets kunnen lezen. Ook in Losser is
dat het geval. Daar onderhoudt een groepje mannen een aantal zeer oude
fietsen. U kent ze misschien wel: met een voorwiel als een molenrad en een
achterwiel als dat van een kinderwagen. Daarop zijn de ‘Böggelrieders’
reeds in vele steden tot in de uithoeken van het oude Europa verschenen.
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Op hun ‘Böggel’ fietsten de leden van de folkloristische groep deze morgen
naar alle uithoeken van het vriendelijke dorp.
Deze foto is gemaakt in de
Twentse Week van 1950 en
toont kapper Hannes van
Huizen op de
en een
onbekend ‘manspersoon’ er
naast. Weet u misschien wie
die onbekende is? Reacties
graag telefonisch naar Gerda
Hogebrink (053 5381291) of
naar:
info@historischekringlosser.nl

Dorpsomroepers
Af en toe stapten ze af om voorzitter W.J. Meijer gelegenheid te geven met
een stok op de meer dan honderd jaar oude pan te slaan waarna hij bekend
maakte dat er ’s middags om drie uur voor het gemeentehuis iets heel
bijzonders zou zijn te beleven. Zegt het voort! Zegt het voort! Hij riep het
misschien niet zo hard als de dorpsomroepers die Losser in het verleden
heeft gekend en die dezelfde pan hebben gebruikt (vanwege een flinke
scheur in het metaal was het geluid ditmaal wat magertjes).
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Om drie uur stond er al een flinke verzameling belangstellenden voor het
gemeentehuis. Ook N.A.M.-directeur Ir. H.A. Stheeman en burgemeester
van de Sandt waren aanwezig.
Toen stapte de eendags-omroeper Meijer naast zijn hoge Böggel op een ton
om den volke bekend te maken dat er een aanvraag was gedaan om
‘concessie voor ontginning van bitumina zoals aardolie en aardgas, alsmede
van daarmede tezamen in dezelfde afzettingen voorkomende delfstoffen in
de gemeente Losser’.

Gerard Mulderink (Platt’n Gerard) de laatste omroeper (en lantaarnopsteker) van
Losser, met de pan waarop hij sloeg om aandacht te vragen voor zijn boodschap.

In de bekendmaking stond nauwkeurig aangegeven dat eerst de Bataafse
Petroleum Maatschappij N.V. en naderhand de N.A.M. sedert 1935 in het
oosten en zuidoosten van de provincie Overijssel talrijke werkzaamheden
ter opsporing van bitumina hebben verricht; dat alzo in een op een kaart
nauwkeurig aangegeven plekje ruim 600 gravimetrische waarnemingen en
769 seismische metingen zijn uitgevoerd, met behulp van welke laatste 314
24

Oet Dorp en Marke Losser 2009/2

kilometer ondergronds geometrisch profiel kon worden samengesteld,
terwijl 23 boringen werden geslagen; dat boring De Lutte 5 de moeite van
het exploiteren waard gebleken is, zodat de N.A.M. een nader omschreven
concessie heeft aangevraagd, een concessie die ± 540 hectaren zal beslaan.
Omroeper Meijer draaide zijn hand niet om voor allerlei moeilijke Franse
zinnen in de afkondiging, evenmin als voor de nauwkeurige omschrijving
van het concessiegebied, zoals b.v. de rechte lijn vanuit punt ‘A’ (X = +
109.130,45 y = 20.355,31) gelegen in de gemeente Losser in de oostelijke
berm van de gemeenteweg van De Lutte naar Beuningen enz. enz.
‘Niet over praten’
Wat er nu met de andere wetsbepalingen gaat gebeuren? Burgemeester
J.P.A.M van de Sandt en gemeentesecretaris Mr. A.P Punt glimlachen wat
geheimzinnig. ‘Niet te veel over praten’. Wat is per slot van rekening de
‘hoofdkerk’ in het dorp? De r.k. of de hervormde? Er zou een hele kerkstrijd
uit voort kunnen komen.
Nee, daar in Losser weet men nu wel dat de N.A.M. een concessie heeft
gekregen. Wat deert het de inwoners per slot van rekening. Het aardgas dat
uit de Losserse bodem wordt gehaald is voor veel gemeenten bestemd,
maar niet voor Losser. Daar doet men het nog met gasflessen!

WIE IS WIE OP DEZE FOTO ?

Op de foto in het vorige nummer kwamen enkele reacties binnen. De vrouw
op de foto is Johanna Holtkamp (1899-1955) en de man is Willem Holtkamp
(1905-1962). Zij bewoonden samen met broer Hendrik (eveneens
ongehuwd) een grote woning aan de Oldenzaalsestraat, die enkele jaren
geleden afgebroken is en vervangen door nieuwbouw van de familie
Nijkamp.
Over de foto op de volgende bladzijde is heftig gediscussieerd. Wat zijn dit
voor jongens? De meningen liepen uiteen van ‘leden van de RKSV Losser
gefotografeerd ter gelegenheid van een jubileum’ tot ‘misdienaars van de
Maria Geboorteparochie op hun jaarlijkse reisje’. We houden het voorlopig
op het eerste. Gelet op de vele ‘drollenvangers’ (plusfours) dateert de foto
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waarschijnlijk uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Herkent u één of
meer van de jongens op deze foto? Bel dan naar Gerda Hogebrink (053 538
1291) of mail naar info@historischekringlosser.nl .
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VIER NAMEN OP HET OORLOGSMONUMENT IN LOSSER
“Vier namen op het oorlogsmonument?”, zult u denken, “het zijn er toch
veel meer?” U heeft gelijk het zijn er 15 in totaal, van mannen die zijn
gesneuveld voor het vaderland. Negen slachtoffers van de oorlog in Europa
en twee sneuvelden er in Nederlandsch Oost-Indië.
De vier resterende namen, horen toe aan jonge mannen die deelnamen
aan de politionele acties die (uiteindelijk tevergeefs) tussen 1945 en 1950 in
(het huidige) Indonesië werden uitgevoerd om daar het Nederlandse gezag
te herstellen. Het zijn F. Bosma (Mariniers), J. Bakker (8 R.I.), C.H. Jansen
(1.11.R.I.) en G. B. Schurink (5.R.I.). Van laatstgenoemde is hieronder het
gedachtenisprentje afgedrukt.
Georg van Slageren

Dit prentje vonden wij in de
enorme collectie bidprentjes
van mevrouw Bourgonje, die
zij onlangs heeft geschonken
aan de Historische Kring. Te
gelegener tijd zullen wij aan
deze prachtige collectie de
nodige aandacht geven.
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DE MARKT
Als je ’t marktplein op komt rijden
zie je dat ’t veranderd is.
De huizenrij aan beide zijden
is niet herkenbaar, da’s gewis.
Eens stonden aan dit oude plein
de ouderwetse huizenblokken.
Daar tussendoor liep Lange Hein
slenterend langs zijn
varkenshokken.
Joop Bouma’s schuren zijn niet
meer.
Hij had daar vroeger een garage.
Was steeds met auto’s in de weer.
Had veel techniek in zijn bagage.

Het brandspuithuisje is verdwenen.
Het urinoir bestaat niet meer.
De slangen hangen niet meer
buiten.
De schoonheidsfouten van weleer.
Maar de groentezaak van
Timmerman werd mooi
gerestaureerd.
Ook werd de naam weer
‘Bonkenhoes’.
Zo hebben we ’t vroeger ook
geleerd.

En Lange Hein, genaamd Ten Venne
heeft niet gedroomd dat z’n ouwe
‘hoes’
Ook de muziektent legde het loodje zo mooi zou worden en ter kenne
Wat jammer toch van zang en klang Zijn naam zou krijgen:
De korpsen bliezen ’t laatste nootje, ‘Heininkshoes’.
de ouverture, een zwanenzang.
Maar boven alles prijkt de toren.
De huizen van Ten Brink en
Symbool van onvergankelijkheid.
Holtkamp.
Zo is toch oud en nieuw verenigd.
Ze zijn er nog maar voor een deel.
De markt, de toren, eeuwigheid.
Wat zijn die toch erg veranderd,
de horeca werd één geheel
Hans van Huizen
De grote wielen zijn verdwenen
van Ramakers wagenmakerij.
Waar eens smid Lemmink’s hamers
vielen op ijzeren hoepels uit z’n
smederij.
Daar stonden dan bij nacht en ontij
Grads en Dieks bij wagenvracht
de wielen op de kar te sjorren.
Waarbij het paard geduldig wacht.
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