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Omslagfoto: Drieluik van gebrandschilderde ramen in de kerk van Lauradorp. Een kostbare creatie uit 1942 van Louis van den Essen uit Roermond.
Het middelste raam, met Maria Hulp der Christenen, is geschonken door de
parochianen van Losser. Zie het artikel van John Smeets over Losser en Lauradorp.
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2

Oet Dorp en Marke Losser 2012/2

Van de redactie
Nog een keer de N.B.S./O.D. te Losser, april/mei 1945
Onderstaande foto drukten wij ook in het vorige nummer van Oet Dorp en
Marke af, met de namen ontleend aan ‘In Losser is niets gebeurd’ (Johan
Luizink, uitgave HKL 1995).
Wij ontvingen enkele reacties op deze foto, waaruit blijkt dat de namen op
de derde rij niet allemaal correct zijn weergegeven. Bovendien was niet
vermeld dat op deze rij ook enkele namen ontbreken. Wij drukken de foto
daarom nog een keer af met de juiste namen en met de vraag of er nog
iemand is die ons aan de ontbrekende namen kan helpen.

Van beneden naar boven en v.l.n.r.:
e
1 rij: onbekend, P. Kielstra, R. ter Beek, P. Verheyen, R. Keur, Reuver, Jonker.
e
2 rij: Achterhuis, D. Heino, onbekend, A. Meyerink, M. Bolhaar, S. Boorsma, P. Lubbelinkhof,
G. Eilers, G. Vos.
e
3 rij: W. Kuipers, J.J. Luizink, W. Dolron, A. de Boer, Smit, H. Kuipers, 5 x onbekend.
e
4 rij: J. Elferink, G. Kroeze, J. Blauwbroek, H. Koehl, Tiemes, P. Klunder, P. Jansen, H. Kok, P.
Schipper, Pieterson, Ter Heide, A. de Kruif.
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Een van degenen die reageerde op
de foto van de N.B.S./O.D. was
Wolter de Boer (een zoon van
A(rie) de Boer op de foto). Hij stelde de hiernaast afgedrukte foto
van twee ‘bewakers’ (Arie de Boer
en Willem Dolron) en een geallieerde militair beschikbaar.
Een ander ‘foutje’ in het artikel
over het wachtboek van de
N.B.S./O.D. is de vermelding van
de naam van de vrouw van pelotonscommandant Sj. Boorsma als
Louise (Wiesje) de Vries. Zij was
weliswaar een tante van Hein en
Anja de Vries, maar van moederskant. De meisjesnaam is (dus)
Wiesje Molendijk!
Losser en Lauradorp
“Weinigen in Losser zullen ooit van Lauradorp hebben gehoord en andersom
zullen veel Lauradorpers zich afvragen waar Losser ligt”. Zo begint Lauradorper John Smeets zijn bijzondere bijdrage aan deze aflevering van Oet
Dorp en Marke. Het begon allemaal met een mailtje vorig jaar juli waarin hij
ons schreef dat pater Bernard Fischer (geboren in Losser in 1896) van 1938
- 1943 als zielzorger werkzaam is geweest in het rectoraat Lauradorp (gemeente Landgraaf). John Smeets geeft regelmatig rondleidingen in de kerk
en vertelt daarbij steevast dat het prachtige, metershoge raam van Maria
Hulp der Christenen geschonken is door de parochianen van Losser. “Telkens als ik dit vertel”, schreef John, “vraag ik mij af of dit nog bekend is in
Losser. En verder zou ik het interessant vinden om te weten hoe de juiste
toedracht destijds is geweest. Is er misschien over geschreven in krant of
parochieblad?”
Helaas hebben wij John Smeets geen antwoord kunnen geven op zijn vragen, maar het contact resulteerde wel in een prachtig artikel voor Oet Dorp
en Marke.
De redactie
4
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Van het bestuur
Bestuursmutaties
Vlak voor de jaarvergadering deelde Stien Meijerink-Hannink mee, dat zij
niet meer een nieuwe bestuursperiode wilde vervullen. Wij moeten natuurlijk haar besluit respecteren, maar wij vinden het wel heel jammer, dat zij
geen deel meer zal uitmaken van het bestuur. Zij heeft zich vanaf 1983 ingezet voor de HKL, waarbij haar speciale aandacht uitging naar het boerderijonderzoek, samen met wijlen onze oud-voorzitter mevrouw Scherphof.
Die samenwerking resulteerde in de brochure ‘De Schultinchof Losser’(1996) en het boek ‘Het Erve Beernink’ uit het jaar 2000. In 2011 heeft
zij samen met Harry Dekkers en Gerda Hogebrink het project ‘Speuren naar
sporen’ geïnitieerd, dat resulteerde in een fraai vragen- en antwoordenboekje voor groep 8 van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. Ook in ‘Oet Dorp en Marke’ zijn bijdragen van haar hand te
vinden.
Vanaf het midden van de jaren negentig heeft zij met veel succes onze traditionele Nieuwjaarsquiz samengesteld. Zij verzorgde dia-avonden voor
groepen en diverse keren hebben onze bezoekers kunnen genieten van
haar toelichting op de drukbezochte filmavonden.
Wij zullen haar specifieke kennis en haar eigen manier van presenteren
missen. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor alles, wat ze in die lange
bestuursperiode voor de HKL betekend heeft.
Al langere tijd waren we op zoek naar bestuursaanvulling en het is gelukt
om twee nieuwe mensen te vinden. Bas Maathuis en André van der Veer
willen het HKL- bestuur komen versterken. Ook hebben we Sietse Smit bereid gevonden om toe te treden tot de redactie van ‘Oet Dorp en Marke’.
Hij zal op eigen verzoek echter geen deel uitmaken van het bestuur.
Wij zijn heel blij met deze versterking van het bestuur en de redactie en
wensen de heren veel succes.
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Excursie Burgsteinfurt
Op zondag 15 april 2012 brachten we, na de traditioneel korte jaarvergadering, met 35 leden een bezoek aan het Duitse stadje Burgsteinfurt, zo’n 35
km over de grens.
De Kreisstadt Steinfurt is ontstaan uit een fusie in 1975 van de steden Borghorst en Burgsteinfurt. Geen huwelijk uit liefde, zoals onze gids zei, maar
een verstandshuwelijk met nog steeds de nodige afstand, maar met partners die heel goed samenleven. Letterlijk naar elkaar toegroeien is ook niet
mogelijk, want de plaatsen worden gescheiden door een uitgestrekt park,
de Bagno (1729-1790). En daar mag gelukkig niet gebouwd worden.
De HKL ging dus naar Burgsteinfurt, dat wordt gedomineerd door het machtige slot van de graven van Bentheim/Steinfurt. Deze zogenoemde Wasserburg, waarvan de bouw in de 12e eeuw begon, is de oudste en tevens een
van de grootste in Westfalen.
Wij werden in twee groepen verdeeld en onze gidsen gaven ons een rondleiding door het historische stadje.
De Losserse band met Burgsteinfurt
loopt via het Erve Beernink. Dit was
in de Middeleeuwen al in het bezit
van de ‘Edlen Herren van Stenforde’, later de graven van Beintheim/Steinfurt. Het wordt daar
genoemd in het oudste pachtboek
1280-1439 en wel voor het eerst in
1319.
Het bijzondere van Burgsteinfurt is,
dat door de graaf de reformatie hier
vaste voet aan de grond kreeg en
het stadje een protestantse enclave
werd in de overwegend katholieke
omgeving. Er werd zelfs een Gereformeerde Hogeschool opgericht,
het Arnoldinum (1591). (Zie de foto
hiernaast). Deze protestantse universiteit met vier faculteiten, theo6
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logie, natuurwetenschappen, medicijnen en recht werd een steunpunt van
de reformatie in Noordwest Duitsland. Er gingen ook leerlingen uit Nederland naar toe, waaronder dominee Theodorus Froen uit Losser (1638).
De pacht van het Losserse erve Beernink werd mede besteed aan het bouwen en exploiteren van deze school. Bij de bouw (grotendeels uit Bentheimer zandsteen), was er speciaal rekening mee gehouden, dat het pachtkoren uit Losser droog opgeslagen kon worden, op de zolder van één van de
bijgebouwen. Dit prachtige monumentale pand staat er nog steeds, maar is
al lang geen universiteit meer.
We werden rondgeleid langs de fraaie huizen op de markt, ook met Nederlandse invloeden, zagen de stadsmuur met de oude huisjes, die er tegenaan
gebouwd mochten worden, en natuurlijk de grote Wasserburg. Helaas zagen we die alleen maar van de buitenkant, want de familie duldt geen particulieren op haar terrein en ook niet op de binnenplaats. Tot slot mochten
we een kijkje nemen in het oude raadhuis aan de Markt (1561), dat nu alleen nog voor representatieve doeleinden wordt gebruikt.
Zo’n middag is natuurlijk veel te kort om alles te zien. En wij wilden ook
aansluiten bij de Duitse zondagmiddagtraditie: Kaffee mit Kuchen. Daarvoor
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hadden we gereserveerd in het Bagnorestaurant. De Bagno, een prachtig
park uit de 18e eeuw, werd zo genoemd omdat er naast alle andere gebouwen, toen ook al een badgebouw werd opgetrokken met een marmeren
bad. In een tijd waarin ook de rijken zich nauwelijks wasten en alleen maar
poederden, was dit een unicum in heel Europa.
In het 421 ha grootte park werd ook een vrijstaande concertzaal gebouwd
naar het voorbeeld van Versailles ‘Grand Trianon’. In het weekend staan de
luiken open, zodat je een blik kunt werpen op het fraaie interieur in de Lodewijk XIV stijl. Dat deden we dan ook en de Kaffee mit Kuchen was uitstekend. We kunnen terugzien op een gezellige en geslaagde middag.
Thea Evers
(De foto’s bij dit artikel en bij de publicatie op onze website - met nog meer
foto’s - werden gemaakt door Herman Schoonhagen en Henk Stobbe).

Op de plaats waar voor de oorlog de synagoge stond staat nu een herdenkingssteen
voor de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Joodse inwoners van Burgsteinfurt.
8
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Vekaansiegeld
Het is in de zommer van 1947 west, dat Kühlkamps-Job mien vader hef
polst of hee nog nen goeien rogge-beender veur hem had. Kühlkamps-Job
har n.l. ’n karwei annömmen van Scholtefleer um twee akkers met row te
meaien, dat hee tehoap wol doan met nen noaber van hem, dee wie aait
‘het gasöllie-kearlke’ neumden. Job en zienen moat wonden toondertied an
’n Deanekaamperdiek in Losser. Volgens mie had Job ‘n boerderi’jke doar
huurd van boer Kroasgenberg. Een van dee stukken row lag an ’n Deanekaamperdiek en het andere stuk an de Lutterstroat in de buurt van boer
Saller of ’n Tooslag, bear in Losser. Op de vroag van Job hef mien vader dow
as antwoord gewwen: Ik heb der een, dee ik zölf het rowbeenden heb leard
en dee het vak onwies good versteet. Ik zal het hem vroagen, zal hee wa
der achteran hemmen zegd. Mer Job zear, dat miene vader dan evven mos
wochten, want den beender mot achter twee meaiers de gaarven op de
juuste wieze met twee zeelens beenden; hee hoof ze nich op te zetten in
gasten; dat zol Job met zienen moat wa doan! En met dee bosschop kwam
mien vader bie mie. Ik har doar wa oren noar en vröag wat de verdeensten
waren. Vief-en-veertig göalden veur nen wearkdag van acht töt zes met ne
schaft van 1½ uur in ’n mirrag. Mirragmoal um twaalf uur, koffie met ne
bruw ( tweemoal) en ’s oavends kearnmelkse pap noa ofloop, doar kon ik
op an. Ik heb het annömmen en heb doarnoa twee lange dagen maakt mer
in de rappigheed wa neggentig göalden verdeend! Leu, dee vroger ok hebt
hölpen rowbeenden, dee weet, da’j beendmouwen an mossen doan en dan
tóch nog heel wat prikkels op de aarmen mossen incasseren! ’n Eersten dag
he’w an ’n Deanenkaamperdiek de row daal doan en ’n tweeden dag waren
wie um good vief uur kloar an de Lutterstroat! Mer Job was nich kleanzielig:
hee betaalde gewoon töt zes uur oet. De productie van Job – dat weet ik
nog – was völ groter as van het gasölliekearlke, mer ik heb ze – al gung het
nét – met möaite bie kunnen hoalden, daank zi’j de veurtreffelijke beendlessen van mien vader! Van de opbrengst ben ik – samen met mien breur,
dee ok luk spoard had - ’n joar later op vekaansie west met de fiets noar
Noord-Hollaand in de umgewwing van Den Helder en ok nog Texel. Dat ie
toondertied met dat bedrag én met de fiets zonder versnellingen veerteen
dagen vekaansie konden hoalden, dat zeg toch wat! As ik het an de kleankinder vertel, dan kiekt ze mie met grote vroagtekens in de ogen an! “Mooi
verhaal, opa!”
Jan Swennenhuis
Oet Dorp en Marke Losser 2012/2
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Losser en Lauradorp
Weinigen in Losser zullen ooit van Lauradorp hebben gehoord en andersom
zullen veel Lauradorpers zich afvragen waar Losser ligt. Wie zou hebben
gedacht dat deze plaatsen in Zuid-Limburg en Twente een band hebben met
elkaar? Een band, jaren geleden gesmeed door enkele Lossernaren, alsmede
een kerkgebouw in Landgraaf-Lauradorp. Dit verhaal gaat over mannen uit
Losser die hun sporen hebben verdiend in Lauradorp. Het gaat vooral over
Bernard Fischer, die van deze mannen het langst in Lauradorp werkzaam
was en er ook de meeste sporen heeft achtergelaten.
Het begint allemaal met deze Bernard Fischer, geboren in 1896 op de
‘Smödderij’, een boerderij aan de Smuddeweg in Losser. Maar Fischer was
niet de enige die de weg naar Lauradorp insloeg. Ook Gerhard Vreriks, geboren in Losser, op Eerste Kerstdag 1907, maakte zich verdienstelijk in het
mijnwerkersdorp en Gerard Asma uit Denekamp, van wie Bernard Fischer
de heeroom was. Bernard had als eerste ‘Lossernaar’ de weg gevonden
naar de in Nederland nog onbekende congregatie van de salesianen van
Don Bosco. In zijn spoor volgden niet alleen de eerder genoemden, maar
ook J.L.M. (Jozef) Dijkstra, geb. Losser 15-09-1905.

In 1954 bezocht Don Renato Ziggiotti, algemeen overste der salesianen, de Nederlandse vestigingen. Op 23 maart was hij in Lauradorp. Op deze groepsfoto staan de
drie salesianen uit Losser naast elkaar. Op de 3e, 4e en 5e plaats staan Bernard
Fischer, Gerhard Vreriks en Gerard Asma.
10
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Gerhard Vreriks (1907-1982)

1953. Reis naar Reinheim (D). Als geestelijk adviseur en bestuurslid van de voetbalclub organiseerde Gerhard Vreriks menigmaal uitstapjes en vakantiereizen. Op de
foto worden de voetballers uit Lauradorp bij aankomst verwelkomd door het bestuur van de Reinheimse voetbalvereniging.

Gerhard Vreriks leerde eerst het kleermakersvak en kwam pas als “late
roeping” bij Don Bosco. In 1931, hij was toen 24 jaar, meldde hij zich in
Duitsland bij de salesianen1 omdat er in die jaren nog geen opleiding bestond in Nederland. Voor zijn verdere opleiding ging hij naar Italië en op 6
juli 1947 ontving hij in Turijn, waar het hoofdkwartier van de salesianen is
gevestigd, de priesterwijding.
Pater Vreriks heeft veel te lijden gehad in zijn priesterleven, lichamelijk en
geestelijk. In 1955 trof hem een zwaar verkeersongeluk. Wekenlang is hij
buiten bewustzijn geweest. Bij zijn familie in Losser vond hij een algeheel
herstel.
Gerhard Vreriks was van 1950 tot 1958 werkzaam in Lauradorp. Algemeen
werd hij ervaren als een sympathiek en warm persoon. Vreriks, die natuurlijk vanuit Losser gewend was aan het spreken van dialect, paste zich gemakkelijk aan bij de mensen van Lauradorp. In deze regio wordt een Oost
Limburgs-Ripuarisch dialect gesproken. Nieuwkomers moeten daar aan
1

Dat was in Essen-Borbeck; Bernard Fischer ging voor hetzelfde doel naar België.
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wennen, maar Vreriks had er geen moeite mee
en hij probeerde het ook te spreken. Volgens
Lauradorper Jozef Plum had hij het grootste
plezier als hij, op zijn manier, de zin uitsprak:
“Has te inne geulle vuur mich?” (Heb je een gulden voor me?).
Hij was onder meer geestelijk adviseur van de
plaatselijke voetbalclub R.K.V.V. Waubachse
Boys. Als zodanig was Vreriks zeer actief met het
organiseren van jeugdtoernooien, uitstapjes en
vakantiereizen. Op deze manier wist hij de
Gerhard Vreriks zoals
vereniging te bezielen en betrokkenheid en afgebeeld op zijn bidprentje.
eenheid te smeden in het dorp. Eenzelfde
stimulerende functie had hij bij de Scouting met haar afdelingen van verkenners en welpen. Vreriks was ook kind aan huis bij de steenkolenmijn
Laura & Vereeniging, in het naburige Eygelshoven, waar de mannelijke bevolking van het dorp werkzaam was. De mijn had een eigen vakopleiding,
de zgn. Ondergrondse Vakschool (OVS). Pater Vreriks was hier “aalmoezenier”. De aalmoezenier gaf geestelijke en sociale begeleiding aan de aankomende mijnwerkers, die tussen 15 en 18 jaar oud waren. Hij gaf er godsdienstonderricht en lessen in levenswijsheid en was ook hier steevast betrokken bij de organisatie van instructie- en vakantiekampen.
Het grootste deel van zijn priesterleven was hij kapelaan en pastoor. En wel
in respectievelijk de parochies Würselen en Pier in het bisdom Aken (Dld.).
Het zal hem niet moeilijk zijn gevallen om zich er thuis te voelen. Net als in
Lauradorp kreeg hij in Würselen overwegend te maken met mijnwerkersgezinnen. Pier was een klein agrarisch dorpje in de gemeente Inden nabij Düren. Anno 2012 bestaat Pier eigenlijk niet meer, opgeslokt als het is door de
grootschalige bruinkoolwinning in deze regio. Vanuit Würselen schrijft hij
(pater Vreriks) op 3 mei 1962 aan zijn provinciaal (het was vlak na Pasen):
“Nog nooit zo’n drukke, maar ook nog nooit zo’n heerlijke Pasen gehad.
Wat ik eerst zo lang vergeten moest, leeft elke dag in mij: priester zijn. Ik
hoop dat u mijn geluk begrijpt”. Als hij later terugkijkt op zijn leven, is hij
het gelukkigst geweest in de jaren dat hij het meest priester kon zijn.
In 1972 keert hij vanuit Pier naar Losser terug om zijn intrek te nemen in
het emeritushuis aan de Dr. Frederiksstraat. In Losser zou hij nog enig pastoraal werk verrichten bij zieken en in het verpleeghuis. Maar dan, in 1974,
treft hem een hersenbloeding. Na die dag is hij acht jaar lang niet meer in
staat geweest om, anders dan met gebaren en zijn ogen, zijn wensen en
12
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emoties duidelijk te maken. Deze smartelijke laatste jaren van zijn leven
brengt hij door in het verpleeghuis Oldenhove. Pater Vreriks wordt op 1
februari 1982 begraven bij de parochiegeestelijken op het R.K. kerkhof te
Losser.2
Gerard Asma (1923 – 1995)
“Het Denekampse gezin Jan Asma-Dina Fischer”, zo staat vermeld in de
stamboom van het geslacht Fischer, “was erg vroom en het was ook niet
verwonderlijk dat drie zonen priester werden.”3
Gerard Asma trad, net als later zijn jongere broer André, in bij de salesianen
van Don Bosco. Hij werkte in twee periodes in Lauradorp. Vooreerst van

Jan en Dina Asma-Fischer met hun priesterzonen Gerard, Matheus (Tinus) en André.

1952 tot 1955, direct na zijn priesterwijding, en voor een tweede periode
van 1975 tot 1987. In zijn eerste periode was hij prefect (econoom) van het
klooster, waarin destijds tevens een klein jongensinternaat was gevestigd.
In 1955 wordt hij overgeplaatst naar het internaat, tevens technische
school, van de salesianen in Leusden. Maar in 1975 keert hij terug in Lauradorp, nu als pastoor. Dat blijft hij tot 1987, waarna hij weer naar Leusden
2

Tekst deels ontleend aan het In Memoriam door pater Jan Raaijmakers, Provinciaal der salesianen van Don Bosco.
3

Stamboom geslacht Fischer, samengesteld door Henny Fischer, Doetinchem.
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gaat. Daar overlijdt hij in 1995. Gerard is herbegraven in het verzamelgraf
van de salesianen te Soest. In Lauradorp treedt hij in de voetsporen van zijn
heeroom Bernard Fischer. Ook Bernard stond er aan het hoofd van de parochie. En Bernard volgde hem in 1955 op als prefect (econoom) toen zijn
neef naar Leusden vertrok. Gerard Asma werd pastoor in 1975. Rond die
tijd had de ontkerkelijking van onze maatschappij al fors ingezet. De kerk
van Lauradorp heeft zo’n 800 zitplaatsen. In de vijftiger jaren waren die
plaatsen hard nodig. Rector Ter Meer, een van de voorgangers, zag zich niet
zelden genoodzaakt om er nog zitplaatsen bij te improviseren. Toen Gerard
in 1975 aantrad zag je al grote leegtes in de kerkbanken. Door het sterk
dalende kerkbezoek werd het kerkgebouw te groot. Ook het parochieleven
werd minder intens. De mensen werden minder gelovig, mobieler en zelfredzamer. Kerk en parochie waren niet meer zo hard nodig. Gerard heeft
het daardoor als pastoor zwaar gehad.
Jozef Dijkstra (1905-1965)
Jozef (J.L.M.) Dijkstra werd op 15-091905 geboren te Losser en overleed op
24-01-1965 te ’s-Heerenberg. Hij heeft
nooit in Lauradorp gewerkt, maar wordt
hier toch genoemd omdat hij indirect
wel voor Lauradorp van betekenis is
geweest. Zijn opleiding tot salesiaan
kreeg hij in Ivrea (Italië). Net als Vreriks
werd ook Dijkstra priester gewijd in Turijn en wel op 23 juni 1940.
Waarom een persoon als Jozef Dijkstra
voor de salesianen van Don Bosco heeft
gekozen, is een raadsel. De salesianen
richten zich voornamelijk op de zorg
voor jongeren. Don Bosco hamerde er
op dat salesianen altijd bij de jeugd
moesten zijn. Sport en spel, onderwijs,
Jozef Dijkstra, ‘s-Heerenberg (1963) muziek maken en toneelspelen waren
daarbij belangrijke activiteiten. Jozef
Dijkstra leek echter totaal geen affiniteit te hebben met jeugd. Hij kon er
niets mee. Wellicht werd hij deels gehinderd door zijn zware en bepaald
onsportieve lichaamsbouw. Hij was een kantoorman en kamergeleerde. Op
het kleinseminarie in Ugchelen en ‘s-Heerenberg gaf hij godsdienstlessen,
deskundig als hij was op Bijbelgebied. Maar wat waren zijn lessen saai! Voor
14
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de Nederlandse provincie der salesianen was hij niettemin een belangrijk en
verdienstelijk figuur. H. Bourgogne4 noemt hem provinciaal en econoom.
De functie van provinciaal heeft hij echter nooit gehad, maar wel was hij
zijn priesterleven lang prefect (econoom). Als zodanig had hij veel invloed
op het financiële reilen en zeilen van de salesiaanse provincie, dus ook van
het huis in Lauradorp. Hij was een bestuurder en organisator. Zo was hij
onder meer betrokken bij de aankoop van een nieuw tehuis in Twello alsmede bij de aankoop van Huize Don Rua in ’s-Heerenberg. Hier werd hij
tijdens een wandeling onwel, waarna hij vrijwel direct overleed.
Bernard Fischer (1896-1986)
Bernard Fischer werd op 7 oktober 1896 geboren als zoon van het grote
gezin Gerardus Johannes Fischer en Gesina van Putten.
Hoe Bernard er bij kwam om zich bij de destijds
nog onbekende congregatie van de salesianen
van Don Bosco aan te sluiten, is niet bekend. Hij
moest daarvoor nota bene naar Vlaanderen. Van
anderen weten we dat zij van de salesianen van
Don Bosco hoorden door een enthousiaste pastoor of door de advertenties waarmee de Nederlandse salesiaan pater Charles Dury kandidaten
voor Don Bosco wierf. Ook speelde mee dat jonge mannen die pas op latere leeftijd besloten
priester te worden, bij de salesianen nog terecht
konden voor een aangepaste opleiding. In elk
geval was Bernard de eerste, maar niet de laatste
Lossernaar, die intrad bij de salesianen. Waarschijnlijk heeft hij zijn “navolgers” uit Losser op
een idee gebracht. In 1929 stuurden zijn oversten in België hem al naar Lauradorp, ofschoon
hij zijn opleiding in St. Denijs-Westrem nog niet
had afgerond. Bernard behoort tot de eerste
salesianen van Nederlandse afkomst.
Bernard Fischer ca. 1960

4

H. Bourgogne, H. Maria Geboorteparochie Losser 1902 – 2002 (Uitgave Stichting
Historische Kring Losser, 2002).
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De eerste salesianen van Lauradorp. V.l.n.r.: de paters Johan Fischer, rector Johannes van den Bosch en Bernard Fischer. De drie pioniers van Lauradorp poseren hier,
anno 1932, met de afdeling Lauradorp van Credo Pugno. De foto laat treffend zien
dat Lauradorp een mijnwerkersdorp was.

Omdat hij Nederlander was moest hij de Duitse salesiaan pater Johan Fischer (geen familie) gaan helpen bij de opbouw van het rectoraat Lauradorp.
In 1931 ontvangt hij zijn priesterwijding. Hij blijft in Lauradorp werkzaam,
vooreerst als kapelaan. In de beginjaren heeft hij veel werk verzet ten behoeve van jeugd en volwassenen. Hij was (mede)oprichter van een voetbalclub, een gymnastiekclub, van De Jonge Wacht, de Jonge Werkman en van
de Katholieke Jonge Vrouwen (KJV). Een van de leden van deze KJV was, al
vanaf het begin, een zekere Anneke Bogman, waarover hierna meer. In
deze beginjaren hadden de drie eerste salesianen de zorg voor de totstandkoming van een nieuwe, grote kerk. Bernard, maar ook Johan Fischer en
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Deze foto van Bernard Fischer is interessant omdat hij
stamt uit 1931, het jaar van zijn priesterwijding. Dit
portret van de jonge priester is gemaakt in opdracht
en voor rekening van de steenkolenmijn Laura & Vereeniging te Eygelshoven. De directie van deze onderneming liet destijds alle priesters van Lauradorp portretteren. Men voelde zich sterk verbonden met het
wel en wee van hun Lauradorp. De betreffende fotograaf, J. Zalar, was de "hoffotograaf" van Laura &
Vereeniging.
rector Van den Bosch hebben dag en nacht gesjouwd om de financiën hiervoor bijeen te krijgen. De mijn Laura & Vereeniging gaf daarbij overigens
zoveel mogelijk ondersteuning. Een van de manieren om geld binnen te
krijgen was het organiseren van toneelstukken en passiespelen.

In 1937 vierden Gerardus Fischer en Gesina van Putten hun gouden bruiloft. De foto
is genomen door Bernard, die er dankzij de zelfontspanner van zijn fotoapparaat
zelf ook bij kon staan. De ene hand achter zijn colbertje is typerend voor hem. Op
deze foto ontbreekt dochter Anna, alias Zuster Crescentia, die van haar overste in
het klooster te Venray geen toestemming had om het feest bij te wonen. Op het
tafeltje in het midden staat een foto van haar. Achterste rij: Toon, Gerard, Bernard,
Jan, Leida en Dina. Vooraan: Marie, de beide jubilarissen en tenslotte Hendrik.
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In een naburig hellingbos werd door parochie en mijn een openluchttheater
aangelegd. De salesianen schreven vaak zelf de stukken die opgevoerd
moesten worden. Bernard schreef en regisseerde een passiespel.
Toen de rector van Lauradorp, J. van den Bosch, weg moest uit Lauradorp,
volgde Bernard hem op. Dat was in 1938. Op dat moment was de kerk van
het jonge mijnwerkersdorp nog nieuw, ze was pas in 1934 in gebruik genomen. Het interieur zag er nog kaal en pover uit. Bernard heeft de kerk gedurende zijn betrekkelijk korte rectoraat aangekleed en verfraaid. Vooraan in
de kerk liet hij wandschilderingen aanbrengen, hij schafte het grote kerkorgel aan en liet in de westgevel van de kerk prachtige glas-in-loodramen (een
drieluik) plaatsen. Dit alles kwam gereed in de eerste oorlogsjaren: 19411942. Jammer dat we niet meer kunnen achterhalen wat dat allemaal gekost heeft. De wandschilderingen zijn van de hand van de schilder Jacques
Verheijen uit Echt. Verheijen haalde een grapje uit. Hij gaf enkele geestelijken in een tableau de koppen van Mgr. Lemmens, de bisschop van Roermond, J.W.H. Pinkaers, de pastoor van Waubach en van Bernard Fischer, de
rector van Lauradorp.

Muurschildering met Bernard Fischer. Achter de bisschop knielen twee geestelijken.
Vooraan pastoor Pinckaers van Waubach (Lauradorp was een rectoraat van de
parochie Waubach) en daarnaast (in zijn handen een boekje) staat Bernard Fischer
afgebeeld.
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Bernard is dus ‘vereeuwigd’ in de
kerk van Lauradorp. Het geld
voor dit alles werd op allerlei
manieren en vanuit alle windrichtingen bijeen gebedeld. Losser
moet toen een behoorlijke duit in
het zakje hebben gedaan. Samen
met zijn familie heeft Bernard
collectes gehouden in zijn geboorteplaats. Zijn schoonzuster
Sienie Fischer-Damhuis kan zich
dat nog herinneren. Als je wat
dichter bij het grootste en middelste raam, dat van Maria Hulp der Christenen, staat, zie je in het raam de
vermelding: 1941 (op de foto niet leesbaar) geschonken door de parochianen
van Losser. (Zie foto). Het gaat om een zeer kostbaar raam. Niet te geloven
dat de middelen hiervoor in oorlogstijd gevonden werden.

Problemen
Bernard is maar vier jaar rector van Lauradorp geweest. Wat was het geval?
De bisschop van Roermond waren klachten ter ore gekomen over Bernard,
en ook over twee andere paters. In het dorp gingen praatjes rond. De in het
Italiaans geschreven huiskroniek van de salesianen in Lauradorp vermeldt in
december 1942: op verzoek van de bisschop worden pater rector Bernard
Fischer, pater George Thoen en pater Wim van Bergen overgeplaatst uit
Lauradorp …a motivo di voci infami che correvan tra le gente, rendendo
indesiderata la loro presenza. Vertaald: vanwege oneervolle praatjes onder
de mensen, welke hun aanwezigheid ongewenst maakten.
Het bisdom verlangde overplaatsing van dit drietal geestelijken. We weten
niet waarvan de priesters beschuldigd werden, maar aannemelijk is dat het
te maken heeft met vrouwen. In één geval, en dat betreft niet Bernard Fischer, zou sprake geweest kunnen zijn van ongeoorloofde omgang met
jongens. En of de roddelpraatjes gegrond waren, weten we ook niet. Merkwaardig is dat de voorganger van Bernard, rector Van den Bosch, hetzelfde
was overkomen. Van den Bosch moest ook weg vanwege “geruchten”. Er
kan overigens niet veel aan de hand zijn geweest, want enkele jaren later
zien we George Thoen (rond 1948 is hij er weer) en Bernard Fischer (1953)
weer in Lauradorp terug. In het eind 2011 verschenen verslag van de Onderzoekscommissie Deetman, die onderzoek heeft gedaan naar seksueel
Oet Dorp en Marke Losser 2012/2
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misbruik in de R.K. kerk, valt de term misbruik te Lauradorp. Dit maakt de
Commissie op uit aantekeningen in het archief van het bisdom Roermond.
Maar wat was er dan aan de hand? Men weet het niet. Het bisdom spreekt
van “geruchten” zonder die geruchten te benoemen. In de persoonlijke
dossiers van de drie priesters heeft de Commissie geen aanwijzingen gevonden.
Iemand die weet wat hij (niet) wil
Eind 1942, begin 1943 vertrekt Bernard onvrijwillig uit Lauradorp. Terwijl de
andere twee overgeplaatsten naar het pas geopende seminarie in Apeldoorn-Ugchelen gaan, gaat Bernard naar Losser.

Twee fotootjes uit 1943, toen Fischer in ‘ballingschap’ te Losser was. Hier heeft hij
zijn neefjes en nichtjes meegenomen naar de Zandbergen. Anneke Bogman was
blijkbaar op bezoek (foto rechts).

Dat zal niet direct het idee van zijn provinciaal overste zijn geweest. Waarschijnlijk heeft Bernard dit op eigen houtje beslist. De ware toedracht is,
voor mij althans, niet meer na te gaan. In zijn geboorteplaats gaat hij pastoraal werk doen en wel in het plaatselijke ziekenhuis, tevens bejaardenhuis
(Bernardus Gesticht), waar hij ook woonruimte krijgt. Ook heeft hij in de
parochie geassisteerd. Dit blijkt uit een document in het archief van de H.
Maria Geboorteparochie. Het gaat om een schriftelijke belofte van een
jongedame uit Losser, dat ze haar verloofde naar best vermogen zal helpen
"in de beleving van ons geloof". "En alles in strijd met onze Geloofsleer te
willen vermijden, alsook het slapen onder eenzelfde dak van verloofden".
Het van 18 december 1944 daterende document is mede ondertekend door
getuige Pater B. Fischer! Hij had dus niet alleen bemoeienis met de zielzorg
in het Bernardusgesticht, maar ook met andere parochianen. “Dat is op
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zichzelf wel verklaarbaar want de pastoor (J. Schaafs) zat in Dachau gevangen. Kapelaan Kwakman nam de zaken waar en kon dus wel wat extra hulp
gebruiken.”, aldus Georg van Slageren, secretaris van de Historische Kring
Losser.
De periode 1943 tot 1953 moet ingrijpend en turbulent zijn geweest voor
Fischer. In deze jaren heeft hij van alles gedaan en diverse verblijfplaatsen
gehad. Maar de buitenwereld heeft slechts een wazig beeld van die jaren.
Jammer dat hij geen memoires of iets dergelijks heeft nagelaten. Ze zouden
beslist interessant zijn geweest. Wat precies heeft hij in die periode gedaan
en waar en wanneer? In Lauradorp bijvoorbeeld is lang aangenomen dat
zijn vertrek, eind 1942, te maken had met ‘onderduiken’. De plaatselijke
historicus Hein Goossens vertelt in zijn boek Ubach over Worms, van Overworms kwartier tot gemeente Landgraaf (1981) dat Fischer moest onderduiken en eenmaal in Twente, aldaar deel nam aan het verzet. Navraag bij
familie en bij de salesianen wijst uit dat dit niet klopt. Niemand weet daar
iets van. En Bernard zou dit, zeker toen de oorlog voorbij was, beslist verteld hebben. Ook kwam hij af en toe nog eens naar Lauradorp. De huiskroniek van Lauradorp vermeldt: 23 februari 1943: Pater Bernard komt ’s
avonds aan. 24 Februari: om half acht gezongen H. Mis, wat plechtiger dan
anders (24e van de maand). Pater Bernard Fischer doet de H. Mis. Als hij
ondergedoken was geweest zou hij een retourtje Losser-Lauradorp toch
niet geriskeerd hebben. Zoals boven reeds gezegd: hij ging naar Losser en
werkte daar voor het Bernardus Gesticht. Daarna werd hij hulpaalmoezenier bij het Canadese leger in Duitsland. Hoe kwam hij daarbij? Waar precies? En tot hoe lang precies? De salesianen hebben een soort logboek (zij
noemen dat het Elenco) waarin over elk jaar genoteerd staat aan welk salesiaans huis elke salesiaan dat jaar verbonden
was en in welke functie. Hiervan worden we
niets wijzer. Volgens het logboek was hij tot
1944 verbonden aan Lauradorp, terwijl hij al in
Losser woonde. Van 1945 tot 1953 was hij volgens het logboek als biechtvader verbonden aan
het seminarie te Ugchelen/Apeldoorn. Terwijl
hij juist in die periode gedurende een aantal
jaren legeraalmoezenier in Duitsland was. Op 8
januari 1948 was hij in elk geval in Lauradorp
present bij de begrafenis van oud-rector J. van
den Bosch. De huiskroniek vermeldt: Pater Bernard was in aalmoezeniersuniform.
Oet Dorp en Marke Losser 2012/2
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Komisch en wellicht veelzeggend is de vermelding in de huiskroniek van 5
januari 1953: … Om het nieuwe jaar goed te beginnen houden we vandaag
de Oefening van de Goede Dood. Hiervoor is pater H. de Breet gekomen, die
juist dezer dagen in Heerlen was. Ook pater B. Fischer kwam weer eens
aanwaaien …
In 1954 keert Bernard terug in Lauradorp. Was dat op eigen initiatief? We
weten het niet. De huiskroniek laat in het midden waar hij vandaan kwam.
We laten Goossens5 nog eens aan het woord: Een zeer gewaardeerde figuur
was pater, later rector, B. Fischer… Hij was de stuwende kracht bij de totstandkoming van verschillende organisaties en de grote man achter acties
ten bate van de rectoraatskerk. Op deze wijze en door zijn prettige omgang
met de mensen werd hij al gauw een populaire figuur. In 1943 moes hij onderduiken. In Twente nam hij actief deel aan het verzet. Na de bevrijding
vinden we hem als hulpaalmoezenier bij de Canadese troepen in Duitsland.
Na het vertrek van de Bevrijders werd hij aalmoezenier in het Nederlandse
leger, welke functie hij vervulde tot 1948. Door zijn meerderen werd hij toen
tewerk gesteld in Duisburg bij de gevluchte jeugdigen uit de Oostzone. Lauradorp was de hard werkende priester nog lang niet vergeten en probeerde
verschillende malen hem naar de Mijnstreek terug te halen. Terecht lovende
woorden van de plaatselijke historicus. Helaas noemt hij zijn bronnen niet.
Het meeste heeft hij uit de krant en van horen zeggen. Daardoor is zijn relaas wel eens in strijd met de feiten.
In 1954 is het dus zover. Op 2 februari meldt de huiskroniek dat Pater Directeur (Jan Gruijters, j.s.) en pater Fischer naar Maastricht zijn gegaan voor
een medewerkersavond. Op dat tijdstip is Bernard Fischer dus weer werkzaam voor en in Lauradorp. In 1955 volgt hij zijn neef Gerard Asma op als
prefect (econoom) van het klooster.
In 1959 wordt hij rector van het ´Gezellenhuis’6 te Eygelshoven, maar hij
blijft in Lauradorp wonen en assisteert in de parochie. Rond 19637 vertrekt
hij uit Lauradorp om pastoor te worden in het Duitse Jackerath, een klein
5

H.M.H. Goossens: Ubach over Worms, van Overworms kwartier tot gemeente
Landgraaf, pag. 358
6
Gezellenhuizen zijn gesticht door Dr. H.A. Poels, aalmoezenier van sociale werken
in het bisdom Roermond. De mijnstreek trok veel arbeiders aan, uit alle windstreken. In het begin ging dit gepaard met grote woningnood en, onder de ongehuwde
jongemannen, met veel sociaal en godsdienstig ongewenst gedrag. De Gezellenhuizen boden de ongehuwde jonge mijnwerkers fatsoenlijk onderdak, gezond eten en
uiteraard godsdienstige begeleiding.
7
H. Bourgogne, Losser
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dorpje, ongeveer 50 km. van Lauradorp vandaan. Een van zijn wapenfeiten
daar is de bouw van een prachtig Jugendheim: speelzaal, vergader- en repetitielokaal, kleedkamers met douches en toiletten. Toen hij 72 jaar werd
heeft de plaatselijke voetbalclub hem als dank begiftigd met het gouden
clubinsigne8. In 1975 gaat hij met emeritaat. Samen met huishoudster Anneke betrekt hij een woning in Grathem bij Roermond, waar hij in 1986
overlijdt. In Grathem heeft hij geen pastorale functie meer, maar verleent
hij wel zo nu en dan nog zijn diensten. Hij wordt begraven op het kerkhof
van Landgraaf- Waubach9
Anneke Bogman (1916-2006) levensgezellin van Bernard Fischer

Anneke als kraamverzorgster en huishoudster.

Een groot deel van zijn lange leven heeft Fischer, gedeeld met de kraamverzorgster Anneke Bogman uit Lauradorp. Het gezin Bogman woonde tegenover het klooster van de salesianen en Anneke deed al gauw mee met het
meisjesjeugdwerk, dat door de salesianen werd georganiseerd en geleid.
Op foto’s van de Katholieke Jonge Vrouwen, begin jaren dertig, staat Anneke vaak bij de groep. Bij zijn priesterwijding in 1931 had Bernard een fototoestel gekregen van zijn familie “en dat had tot gevolg dat heeroom vanaf
8

Pater Cor Voorter
Het rectoraat Lauradorp had lang geen eigen begraafplaats. De overledenen van
Lauradorp werden en worden nog in vele gevallen begraven op het kerkhof van de
moederparochie Waubach.
9
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die tijd heel veel foto’s maakte”, aldus een aantekening in de familiekroniek
van de Fischers. Volgens een nichtje was Anneke ook vaak te vinden in het
salesianenhuis aan de overkant van de straat om een handje te helpen in de
keuken of voor andere klusjes. Fischer en Anneke waren daardoor heel
vertrouwd met elkaar. Als Fischer noodgedwongen in Losser woont, komt
Anneke bij hem op bezoek. De foto uit 1943 (blz. 20) toont dat aan. Wellicht
dat deze omgang met elkaar geleid heeft tot de eerdergenoemde roddels.
Anneke gaat werken als kraamverzorgster. Dat doet zij tot Bernard benoemd wordt tot pastoor te Jackerath. Dan gaat zij met Fischer mee om zijn
huishouding te doen en hem persoonlijk, maar ook in zijn werk te verzorgen
en te assisteren. Hoe de verhouding tussen hem en huishoudster / levensgezellin Anneke was, hoe intiem, weten we niet. Uit het In Memoriam10 van
overste en neef André Asma kunnen we opmaken dat hun levens sterk met
elkaar vervlochten waren. Asma : ” Zwaar waren de laatste jaren (van zijn
oom Bernard, j.s.) ook voor Anneke, met wie oom Bernard in diepe trouw
verbonden was, 23 jaar lang… Wij – als congregatie van salesianen en als
familie van de overledene – danken heel oprecht Anneke voor haar trouw,
haar zorg, haar toewijding.”
Anneke overleeft Bernard Fischer twintig jaar. In 2006 overlijdt zij in Roermond.
De persoon Bernard Fischer
De Twent Bernard Fischer was een individu met een eigen kijk op het leven.
Hij liep niet automatisch aan de leiband van de officiële gezagsverhoudingen, zoals de salesianen, net als alle andere religieuze orden en congregaties, verlangden. Fischer ging zijn eigen weg. Het feit dat hij in 1942 niet
met de andere twee salesianen mee naar Ugchelen ging, maar naar Losser,
illustreert dat wellicht. Waar mogelijk koos hij zijn eigen loopbaan. Hij wist
waar hij goed in was (preken, zielzorg) en zorgde ervoor dat hij de functie
kreeg die hem lag. Ook richtte hij zijn persoonlijke leven en huishouding in
naar zijn eigen behoefte. Van invloed zal zeker zijn geweest dat hij niet,
zoals veel andere salesianen van het eerste uur, in Italië is opgeleid, maar in
België, waar men de regels van de congregatie wat ruimer interpreteerde.
Op een foto, samen met Anneke, zien we hem met een sigaret in zijn mond.
Op andere foto’s rookt hij een sigaar of pijp. In een periode dat salesiaanse
seminaristen voor een dergelijk vergrijp van school werden gestuurd! Salesianen mochten niet roken, maar sommigen die in België waren opgeleid,
zoals Fischer, deden het lekker toch! Bernard Fischer moet een nuchtere
10

In: Don Bosco Nu – oktober 1986, contactblad van de salesianen.
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man zijn geweest; hij moest niks hebben van gezeur en onnodige problemen. Problemen en probleempjes moet je aanpakken. Toen hij econoom
was van het huis in Lauradorp, kwam eens een stel salesiaanse priesterstudenten langs, die een fietstocht door het land maakten. Op hun vraag of zij
mee konden eten antwoordde Fischer: “Kijk, daar ginds in de tuin staan de
aardappelen en hier staat een riek. En in de keuken kun je ze schillen”.11
Tot slot
De salesianen van Don Bosco zijn in 1993 vertrokken
uit Lauradorp. Sindsdien is
Lauradorp geen zelfstandige
parochie meer. De mooie
kerk wordt nog slechts sporadisch gebruikt, want de
Lauradorpers zijn niet meer
zo kerks. Langzaam verdwijnt Losser daarmee uit
beeld. Daar lijkt niets aan te
doen. Maar de naam van
rector
Bernard
Fischer
wordt in ere gehouden: er is
een straat naar hem genoemd: de Rector Fischerstraat.
En het kerkgebouw, een
rijksmonument, is nog even
mooi als in de tijd van de
salesianen. Soms lijkt het te
roepen om de warme aandacht van vroeger, of verbeeld ik me dat maar?
Landgraaf, voorjaar 2012
John Smeets

Voor informatie over Lauradorp en kerk zie onder meer:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lauradorp
www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?content=660
11

Anekdote die de schrijver van oud-salesiaan Piet Alofs heeft gehoord.
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Voor de verstrekking van informatie en beeldmateriaal dank aan:
Mevr. Marianne Lutgens-Willems te Landgraaf, nichtje van Anneke
Bogman;
Dhr. Gerard Fischer, Losser, neef (oomzegger) van Bernard Fischer;
Dhr. Henny Fischer, Doetinchem, neef (oomzegger) van Bernard Fischer;
Pater Adri Maat, Soest, salesiaan van Don Bosco;
Dhr. Cor Voorter, Lanaken (B).
Over de auteur:
John Smeets werd in 1943 in Lauradorp geboren. Zoals bijna alle jeugdigen
van Lauradorp, maakte hij al tijdens de lagere schoolperiode kennis met de
salesianen van Lauradorp. In deze periode leerde hij dan ook Gerhard Vreriks, Gerard Asma en Bernard Fischer kennen. Van 1956 tot 1968 studeerde
hij bij de salesianen van Don Bosco in Ugchelen, ’s-Heerenberg en Twello.
Hier leerde hij pater Jozef Dijkstra kennen. Vanaf 1968 was hij in diverse
functies werkzaam in het sociaal-cultureel werk en opbouwwerk in Landgraaf en Heerlen. De auteur is lid van de Heemkundevereniging Landgraaf.
Inmiddels staan diverse ‘heemkundige‘ publicaties op zijn naam.

Vroeger en Nu

Foto van de Brink te Losser met hierin geplaatst het beeld van vóór de bouw van dit
winkelcentrum.
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Middenstand van vroeger
Al weer een tijdje geleden kwamen onze leden Henk en Rinus Olde Riekerink
met de vraag of de Historische Kring Losser niet eens ‘wat zou kunnen doen
aan de middenstand van vroeger’. Nu klopt het dat wij aan deze Lossernaren nog geen specifieke aandacht hebben geschonken, terwijl er waarschijnlijk toch nog wel veel informatie over deze interessante groep mensen voor
handen moet zijn. En het lijkt zeker de moeite waard om een poging te doen
die informatie boven water te krijgen, vast te leggen en zodoende te bewaren voor het nageslacht. En wie weet komt er zoveel beschikbaar dat er een
boek van gemaakt kan worden. Met een klein groepje mensen zijn we gaan
nadenken over hoe we dat aan moeten pakken. Vorig jaar is met dat aanpakken een begin gemaakt en zijn systematisch alle ‘middenstanders van
vroeger’ in een gedeelte van de Gronausestraat (of hun nakomelingen) persoonlijk benaderd om mee te werken. En om eerlijk te zijn… dat is niet meegevallen. De voorlopige conclusie was dat er nog heel veel tijd en energie in
het project gestoken zou moeten worden, terwijl het erg onzeker is of het
tot een goed eind gebracht kan worden.
Daarom willen we het nu anders aanpakken. We roepen iedereen op, die
over dit onderwerp fotomateriaal en andere informatie beschikbaar heeft,
om dat beschikbaar te stellen aan de Historische Kring. Bij die oproep richten we ons niet alleen op Losser, maar uitdrukkelijk ook op Overdinkel.
Op de volgende pagina’s kunt u de Oproep van de Gebroeders Olde Riekerink lezen en een voorbeeld zien van een Foto die al ‘boven water’ is gekomen. Dit alles wordt gecompleteerd met een Verhaal over Gusta MullerWijering (overleden in 2009), van de toenmalige elektrazaak in de Brinkstraat. Gerard Zuithof (bewoner van de Leurinkshof) interviewde haar in
2007 voor ‘Het Drieluik’ (het bewonersblad van de Leurinkshof, St. Maartens-Stede en Oldenhove).
Het bestuur van de Historische Kring Losser
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DE OPROEP
Onlangs zaten we met al onze broers (6) bij elkaar en mijmerden over vroeger, toen Losser nog zo klein was. Hoezo klein? Er waren 10 bakkers, misschien wel 20 cafés en wel 5 schoenenzaken. Dat bracht ons op het idee
met een aantal Lossernaren te onderzoeken waar vroeger een winkel geweest is, wie er toen op zat en wat ze verkochten.
De vraag kwam, wie weet er van Vos de kleermaker of Buterröwe de bloemist. Ook Kempers die aan de Kerkstraat zat had bloemen en Pappa Jassies
verkocht exclusief weckflessen. Als horlogemaker was er Nijhof en de firma
De Lange had kerkboeken, rozenkransen en achter in een schuurtje werd de
Dinkellander gedrukt. Muller, Holst, Lammers, Snippert en Elsjan hadden
allemaal een winkel, maar wie weet nog welke stoffen, radio’s of naaimachines in de vijftiger jaren werden verkocht?
Wij weten dat Hoeben Robinson schoenen verkocht en Olde Riekerink aan
de Schoolstraat Fort schoenen; maar wie weet nog de haardenwinkel van
Nijmeijer of de galanteriezaak van Vollenbroek. Er waren in onze jeugd zeker 50 zaken aan de Gronausestraat, Brinkstraat, Kerkstraat, Schoolstraat of
rondom de Gaffel.
Wie is bereid ons te helpen aan informatie van toen, die niet verloren mag
gaan voor Losser? Geachte lezers van Oet Dorp en Marke, denk er eens
over na, wat heeft u nog en in welke lade ligt misschien wel een fraaie foto
of een goed verhaal? Wie heeft er foto’s, verhalen en/of anekdotes over de
zakenmensen van toen?
Neem a.u.b. contact met ons op via het secretariaat van de Historische
Kring Losser: 053 5382850 (Georg van Slageren) of mail naar
Info@historischekringlosser.nl.
Gebroeders Rinus en Henk Olde Riekerink
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DE FOTO

De winkel van de firma Muller in de Brinkstraat in de dertiger jaren. U ziet v.l.n.r.
staand: B. Hommel (knecht), onbekend, Hendrik Muller, Rika Muller, mevr. Hommel,
Truus Lussing en Zus Muller. Het kleine meisje is Wiesje Muller. Op en bij de fiets:
Clemens Muller, Hennie Muller, Paul Muller en Jo Muller. Na het overlijden in 1981
van Jo, die de zaak had overgenomen van vader Hendrik, was hier tot eind april
2012 Electro Wim Scheffer gevestigd. (De foto is beschikbaar gesteld door de familie Veldscholten uit Overdinkel).

HET VERHAAL
Gusta Wijering werd in 1922 aan de Hoofdstraat in Overdinkel geboren. Het
ouderlijke huis was gelegen naast het pand waar Clemens Morshuis jarenlang zijn galanteriezaak beheerde. Met haar erbij waren er in het gezin Wijering toen vijf jongens en drie meisjes. In Overdinkel heeft ze de bewaarschool bezocht en de lagere school tot het begin van de tweede klas. Hierna
verhuisde de familie naar Losser. Ze kwamen te wonen aan het Hannekerveld waar nog bijna geen woningen stonden.
Oet Dorp en Marke Losser 2012/2
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“We woonden naast de familie Kroep en dat waren heel gezellig buren”
vertelt Gusta. “Ik mocht heel graag zingen en vaak konden de buren meegenieten. Als ze de radio aan hadden staan om te luisteren naar de ‘bonte
dinsdagavond trein’ werd deze uitgezet om naar ons te luisteren. Op school
ging het bijzonder goed. Nadat ik een paar weken op de Mariaschool in de
tweede klas had meegedraaid werd ik zo overgeplaatst naar de derde klas.
Of we in Overdinkel zoveel hadden geleerd of dat we zo goed waren weet ik
eigenlijk nu nog niet. Mijn zuster die ook nog maar even in de vierde zat
mocht eveneens na enkele weken overstappen naar de vijfde klas.
Als de school uit was moest ik naar Trui Kühlkamp die nog verder achteruit
woonde dan wij. Haar man was onder dienst en ze hadden veel kinderen.
Een van de dingen die mij goed is bijgebleven was dat ik heel veel luiers uit
moest spoelen. En dat vond ik beslist niet fijn.
Na de lagere school heb ik de huishoudschool doorlopen om koken, naaien
en al dat soort dingen te leren. Voor halve dagen ging ik daarna in betrekking bij hotel Smit, meester Muldering en bij de familie Nijkerken. De rest
van de dag moest ik thuis mijn moeder helpen.
Jo Muller, met wie ik op 18 jarige leeftijd verkering kreeg, heb ik leren kennen doordat hij een vriend was van mijn broer. Hij kwam daardoor regelmatig bij ons op bezoek. Omdat het toen oorlog was konden we niet naar het
café om te dansen, dus moest er een andere oplossing gezocht worden. Er
waren boerderijen waar wel gedanst kon worden en daar gingen we vaak
naar toe. Jo kon goed leren en behaalde het ene diploma na het andere,
o.a. op het gebied van elektronica. Hij was ook een goede sportman en hij
heeft veel medailles gewonnen met atletiek. Voetballen mocht hij ook
graag doen en hij speelde dan ook met veel plezier in het eerste elftal van
Losser. Hij was echter hartpatiënt, maar dat vond hij geen bezwaar om te
sporten.
In 1949 zijn we ‘voor de wet’ getrouwd. Dat moest wel omdat je, je anders
niet in kon laten schrijven voor een woning.
In de Maria Geboortekerk zijn we in april 1950 in het huwelijk getreden. We
hebben een grote bruiloft gehouden in café de Klomp met vierhonderd
gasten. We hadden een grote familie van beide kanten en er waren veel
zakenmensen en ook afgevaardigden van Philips uit Eindhoven. Jo kreeg
een goede baan aangeboden bij Philips, maar hij wilde niet weg uit Losser.
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Ik wilde wel naar Eindhoven toe, maar hij was teveel aan Losser gehecht. Hij
moest de Oude Toren kunnen zien.
We hebben eerst gewoond op het Marktplein in een woning van de Osse.
Het was een mooie woning waarin we graag mochten wonen. We kregen
op een gegeven moment bericht dat we eruit moesten, maar dat wilden we
niet. In de brief die we toen van de burgermeester ontvingen stond geschreven dat we toch moesten vertrekken. Daarna hebben we nog even op
’t Rot gewoond om vervolgens naar de winkel te gaan aan de Brinkstraat.
Overal hebben we met plezier gewoond en ik heb nooit ergens ruzie gehad.
In de winkel verkochten we allerlei elektrische apparaten, zoals wasmachines, centrifuges, radio’s, tv’s enz. De winkel draaide goed, maar ik moest
heel hard werken. Vrije tijd was er niet bij. In die tijd hebben we ook elf
inbraken gehad, waarvan de daders zeer gevaarlijk waren, hoorden we achteraf van de politie. Toen ik een keer midden in de nacht meende iets te
horen, ben ik eerst met de windbuks binnen en daarna buiten gaan staan
zwaaien om de vermeende inbrekers af te schrikken. Ik kon er niet mee
schieten, maar er mee slaan zou wel lukken. Er was echter niets te zien. Een
radio in de winkel was beginnen te spelen.
We hebben een dochter gekregen die ik voor geen goud zou willen missen.
Nog niet zo lang geleden heeft zij mij het leven gered toen ik in het ziekenhuis lag omdat ik het zo benauwd had. Daarvoor kreeg ik een medicijn dat
het echter alleen maar erger maakte. Zij zag meteen dat het niet goed ging,
mede doordat zij een medische opleiding heeft gehad. Ze heeft er direct
voor gezorgd dat dit vervangen werd door de goede medicatie. Daarna
werd het langzamer weer beter.
Met de kerstdagen in 1981 is Jo helaas overleden aan de zoveelste hartaanval. Hij zou anders met de feestdagen naar huis gekomen zijn. Toen zat ik
met de kerstdagen met dochter en schoonzoon alleen aan tafel. Ik begon
me toen helemaal terug te trekken. Ze kregen mij met geen stok de deur
uit. Je wordt dan wel eenzaam, want aan de Brinkstraat staan allemaal winkels. Na sluitingstijd gaat iedereen naar huis toe en dan zit je daar alleen.
Mijn schoonzoon kreeg op Bonaire een goede baan aangeboden en ik heb
gezegd dat moet je aannemen. En tegen mijn dochter zei ik, je moet aan
jezelf denken. Maak je over mij maar geen zorgen, ik kom jullie wel opzoeken. En dat heb ik ook gedaan. Vier keer ben ik er naar toe geweest in de
vier jaar dat ze daar gewoond hebben. Een prachtig land met een heel fijn
klimaat, een mooie natuur en de temperatuur van het water is precies goed
Oet Dorp en Marke Losser 2012/2
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om heerlijk in te zwemmen. Ook waren er prachtig gekleurde vissen in grote hoeveel heden te zien.
Ik ben ook zes weken naar mijn broer in Canada geweest, hij woont aan de
voet van de Rocky Mountains. Hij heeft er twee bungalows, een voor hen
zelf en een voor de bezoekers.
De vakantie in Roemenië is mij niet goed bevallen, maar de vakanties naar
Cran Canaria en Tenerife waren uitstekend. Met mijn broer, ‘de patatboer’,
hebben we daar een mooie tijd gehad. Drie weken ben ik met mijn dochter
naar Zuid Frankrijk geweest, naar Saint Tropez, wat eveneens een belevenis
was. Met mijn man Jo ben ik niet zo ver geweest. Hij moest het gevoel hebben, dat hij met een halve dag weer thuis kon zijn in Losser. Naar de Moezel vond hij ver genoeg.
Zwemmen was één van mijn hobby’s, evenals tennissen. Gymnastiek mocht
ik ook graag doen. Nu zit ik regelmatig op de hometrainer omdat je toch in
beweging moet blijven. Veel oorlogsboeken over Hitler heb ik gelezen en
puzzelen in boekjes met een moeilijkheidsgraad van zes deed ik ook graag’.
Begin februari 2007 ben ik in de Leurinkshof komen wonen. Het bevalt mij
uitstekend. Achteraf had ik dit veel eerder moeten doen. Het is hier allemaal royaler en als je verzorging nodig hebt, is die heel goed. Ze brengen je
de tabletten nog na. Ook ’s nachts wordt er gecontroleerd of alles wel goed
is. Alleen de gangen vind ik een beetje te lang, maar daar is niets aan te
doen.
Vroeger had ik graag onderwijzeres willen worden. Dat vond mijn vader niet
goed, hij was bang dat ik dan als non in het klooster terecht zou komen. Als
ik nu jong zou zijn zou ik mijn jeugddroom alsnog waarmaken.
Het leukste vind ik nu dat mijn twee kleinkinderen het heel goed doen en
dat ze evenals mijn dochter regelmatig bij mij op bezoek komen.
Ik hoop dat ik er nog lang van mag genieten”.
Interview: Gerard Zuithof (2007)
(Naschrift: mevrouw Muller is in 2009 overleden)
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