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Omslagfoto:
Op 5 maart 2013 werd aan de Deppenbroekweg 8 in Losser een monument
onthuld ter herinnering aan verzetsofficier majoor Henk Brinkgreve, die
daar op 5 maart 1945 door een Nederlandse SS-er werd doodgeschoten.
(foto Andries Kuperus).
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Fotoverantwoording:
Tenzij anders vermeld zijn de foto’s in deze aflevering afkomstig uit het
fotoarchief van de HKL.
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VAN HET BESTUUR
Majoor Henk Brinkgreve
Op 18 februari 2013 hield drs. Jelle Hooiveld voor ons een voortreffelijke
lezing over de Jedburghteams en (vooral) over de betekenis van Henk
Brinkgreve voor het Verzet in Twente en Overijssel. Een prachtige avond die
door bijna honderd mensen werd bezocht en dat is ongeveer het dubbele
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van het aantal op een gemiddelde ledenavond. Voor ons gevoel waren wij
een dergelijke massale opkomst ook verschuldigd aan de nagedachtenis van
deze bijzonder man, verzetsofficier, die nog maar 29 jaar oud was toen hij
om het leven kwam.
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Op dinsdagmiddag 5 maart 2013 hebben we die nagedachtenis voor hopelijk een hele lange periode gewaarborgd, door de onthulling van een monument bij de boerderij aan de huidige Deppenbroekweg 8 in Losser, de
plek waar Henk Brinkgreve op 5 maart 1945 door een Nederlandse SS-er
werd doodgeschoten. De onthullingshandeling werd verricht door Koen
Brinkgreve, een 27-jarige kleinzoon van een broer van Henk. Over Henk
Brinkgreve leest u elders in dit nummer meer.
Wij willen de familie Damhuis, de huidige bewoners van Deppenbroekweg
8, hartelijk dankzeggen voor hun toestemming om het monument op deze
plek te mogen plaatsen.
De onthulling van het monument markeerde ook de start van ons project
Plaatsen van herinnering. (Over dit project kon u eerder al lezen in Oet
Dorp en Marke 2012/4 en ook op onze website).
Op de pagina’s hiervoor en op bladzijde 35, achter in dit boekje, zijn enkele
foto’s afgedrukt, die tijdens de onthullingsplechtigheid zijn gemaakt door
Benno Kamphuis, Andries Kuperus, Jack Scholtens en Charles de Waal.
Stolpersteine in Losser
In verschillende dorpen en
steden in Nederland kunt u ze
al vinden: Stolpersteine!
Wat zijn ‘Stolpersteine’ nu precies?
Gunther Demnig, een Duitse
kunstenaar, kwam op het idee
om gedenktekens aan te brengen bij huizen van mensen die
door de nazi`s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot
zelfmoord gedreven werden.
Deze gedenktekens brengt hij
aan in het trottoir voor de huiVoorbeeld van een Stolperstein
zen waar deze
mensen hebben gewoond. Hij noemt ze Stolpersteine, omdat je ‘erover
struikelt met je hoofd en je hart en omdat je moet buigen om de tekst te
Oet Dorp & Marke Losser 2013-1
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kunnen lezen’. Op de stenen zijn namelijk messingplaatjes aangebracht met
de naam, geboortedatum, deportatiedatum en datum van overlijden. In
Nederland zijn al aardig wat steden en dorpen waar deze stenen zijn geplaatst, onder andere in Borne (deze plaats had de primeur in Nederland)
en Enschede.
Ook in Losser hebben enkele Joodse families gewoond, die van hieruit zijn
gedeporteerd en in diverse kampen zijn omgekomen. Een tijdje geleden
kwam mevrouw Janny Meijer met het idee om ook hier van deze Stolpersteine te laten plaatsen. Zij heeft onze medewerking gevraagd bij dit
project en André van der Veer is vanuit het bestuur onze contactpersoon.
Samen hebben zij dit verder opgepakt, waarbij André eerlijk opmerkt dat
Janny Meijer het leeuwendeel van het werk voor haar rekening heeft genomen.
Het project is nu zover dat voor de omgekomen Joodse mensen Stolpersteine zijn aangevraagd. Naar verwachting worden de stenen in juli geplaatst.
In de volgende ‘Oet Dorp en Marke’ zullen wij u hierover verder berichten.
Canon van Losser op het internet
Eindelijk is het dan toch gelukt! Precies een week voor de officiële presentatie van de Canon van Overijssel, is ook de Canon van Losser ‘in de lucht
gegaan’. De ‘openingshandeling’ werd op woensdag 20 februari 2013 verricht door wethouder J.F. Hassink. Bij de presentatie in Hotel Smit was ook
Ewout van der Horst van de IJsselacademie uit Kampen aanwezig. Hij sprak
over het (provinciale) project, waarvan ook onze canon deel uitmaakt en
dat hij coördineert en begeleidt. De Losserse canon is een gezamenlijk project van de Historische Kring Losser en de Historische vereniging De Dree
Marken uit De Lutte.
De Canon van Losser is op internet te vinden via www.regiocanons.nl.
Gemakkelijker is het als u naar www.historischekringlosser.nl gaat en in het
menu klikt op het onderwerp ‘Canon van Losser’. (Tip: zet de website van
de HKL bij uw favorieten, dan bent u voortaan
in een oogwenk ook bij de Losserse Canon).
Omdat in de afgelopen twee jaar over een
groot aantal onderwerpen uit onze canon ook
al op andere plaatsen is gepubliceerd (in ‘Losser laat je niet los’ en in Oet Dorp en Marke
2011-3) hebben wij op dit moment afgezien
van een uitgave van de canon in boekvorm.
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HKL op Facebook
Sinds enkele maanden is de HKL ook op Facebook te vinden. We zijn nog
aan het ontdekken op welke manier we zo nuttig mogelijk gebruik kunnen
maken van dit moderne ‘sociale’ medium. Uit de stijging van het aantal
volgers en uit reacties op publicaties op onze Facebookpagina blijkt dat we
op de goede weg zijn met dit experiment.
Meld u ook aan als vriend
van de HKL op Facebook!
Ook hier hebben we het u
gemakkelijk gemaakt omdat
u de Facebookpagina direct
via het menu van onze website kunt vinden.
Het bestuur

AGENDA
Zondag 14 april: Jaarvergadering en excursie
De jaarvergadering wordt gehouden op zondagmiddag 14 april 2013. De
vergadering begint om 13.00 uur bij Hotel Smit. De vergaderstukken worden tijdens de vergadering uitgereikt. Het jaarverslag 2012 van de secretaris
zal in het volgende nummer van ons tijdschrift worden opgenomen en al
ruim vóór 14 april a.s. zal het op onze website worden gepubliceerd.
Na afloop van de vergadering gaan we naar het Oorlogsmuseum in Nijverdal. Een doel dat helemaal past bij de zaken die ons de laatste maanden zo
hebben bezig gehouden. We rijden met eigen vervoer en zoveel mogelijk
samen in één auto.
Voor meer informatie over het museum kunt u terecht op:
www.memorymuseum.nl
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HENK BRINKGREVE
Reservemajoor Henk Brinkgreve (06.06.1915–05.03.1945) bekleedde als
chef-staf van de Gewestelijk Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten
in Overijssel en de Noordoostpolder een positie van grote betekenis binnen
het verzet in Oost-Nederland. Voor zijn moedig, tactvol en standvastig optreden werd hem in 1946 postuum de Militaire Willemsorde verleend.
Enkele weken voor de bevrijding verloor hij aan de huidige Deppenbroekweg 8 in Losser het leven bij een overval op zijn tijdelijk hoofdkwartier. Ter nagedachtenis is op die plaats op 5 maart 2013 een klein monument opgericht.

Hij hield de fakkel brandende
Algemeen
Henk Brinkgreve werd op 6 juni 1915 geboren in Utrecht. Na zijn gymnasiumopleiding ging hij in 1933 in dienst bij de Artillerie en volgde de SROBA
(School Reserve Officieren Bereden Artillerie) te Ede. Na afloop begon hij
met zijn rechtenstudie in Leiden.
Door de
mobilisatie
kwam hij weer onder de
wapenen. Zijn regiment
lag in 1940 in de PeelRaamstelling. Na de verloren strijd lukte het hem
om zich via ZeeuwsVlaanderen bij terugtrekkende Belgische troepen
Afbeelding:
Dit portret van Henk
Brinkgreve is een foto
van een schilderij, dat in
1945 postuum is gemaakt door de kunstschilder Willem Brinkgreve, een jongere broer
van Henk.
8
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aan te sluiten en via Cherbourg naar Engeland te ontsnappen. Daar werd
Brinkgreve inlichtingenofficier bij het Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer. Dit tamelijk passieve bestaan veranderde toen hij werd ingedeeld bij
de No. 62 Commando, een geheime geallieerde internationale commandoeenheid, waarmee hij in 1942 een overval op de Britse Kanaaleilanden uitvoerde.
Jedburghteams
In 1944 werd in Engeland het BBO (Bureau Bijzondere Opdrachten) opgericht. Dit bureau moest de Nederlandse tegenhanger van SOE (Special Operations Executive) worden. Een rol die eerder vervuld werd door onder
andere de Militaire Inlichtingen Dienst, die niet aan de verwachtingen had
voldaan. De algemene taak van het BBO was de bundeling van het verzet in
Nederland tot een ‘Secret Army’. Sommige agenten van het BBO kregen
een speciale opleiding die ‘Jedburgh’ werd genoemd. Aan Jedburghkandidaten werden zeer hoge (militaire) eisen gesteld. Deze opleiding vond
voornamelijk plaats in het Engelse Peterborough en in de Schotse Hooglanden. In de kathedraal in Peterborough hangt een grote plaquette, de ‘Jedburgh Memorial’, met daarop de namen van alle omgekomen Jedburghs.
Ook de naam van Henk
Brinkgreve is hierop vermeld.
Het doel van deze Jedburghteams was het organiseren
van de lokale verzetsgroepen
en deze op te leiden tot een
geheim leger. De Jedburghofficieren waren de verbindende schakel tussen het
geallieerde leger en de samenwerkende lokale verzetsgroepen.
Het Jedburgh Memorial in de kathedraal
van Peterborough
(foto Clive Basset Harrington Covent
Museum)
Oet Dorp & Marke Losser 2013-1
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Jedburghteam Dudley
Henk Brinkgreve was, na het voltooien van zijn Jedburgh-opleiding, bevorderd tot majoor en werd aangesteld als leider van het team dat de codenaam Dudley kreeg. Het team bestond verder uit de Amerikaanse majoor
John Olmsted en de Ierse sergeant John Austin. De missie is beschreven in
het boek van E. de Roever ‘Zij sprongen bij maanlicht’ (1986) over het BBO
en haar agenten. Daarnaast is aan team Dudley een hoofdstuk gewijd in het
boek van Th. Peelen en A.L.J. van Vliet ‘Zwevend naar de dood’ (1976) over
operatie Market Garden. Bij deze operatie (de slag om Arnhem) werden de
andere (drie) Nederlandse Jedburgh-officieren ingezet.
Hierna leest u een samenvatting van de activiteiten van (team) Dudley, die
voornamelijk is gebaseerd op de genoemde boeken, en is ontleend aan de
website van Erik Naberhuis die bezig is om alle Ridders Militaire Willemsorde te beschrijven. (www.naberhuis.nl/mwo/mwo.htm). Ook heb ik gebruik
gemaakt van informatie uit ‘De Illegalen’ van dr. Coen Hilbrink (1986).
Team Dudley werd in de nacht van 11 op 12 september 1944 in de buurt
van Wierden gedropt, in de verwachting dat Nederland binnen enkele weken zou worden bevrijd. Zo moesten ze, naast de hierna genoemde activiteiten, ook bruggen proberen te behouden (zodat de geallieerde opmars
vanuit Arnhem vlot kon verlopen).
De officieren bleven bij elkaar, de verbindingsman Austin en zijn radioset
kregen onderdak op een andere plek. Majoor Brinkgreve had een belangrijke rol in het verbinden van de lokale verzetsgroepen: Knokploegen (KP),
Ordedienst (OD) en Raad van verzet (RVV) tot één geheel: de Binnenlandse
Strijdkrachten(BS). Binnen relatief korte tijd slaagde hij hierin, een niet geringe prestatie gezien de tegenstellingen die tussen de groepen leefden. De
nieuw geformeerde BS kwam formeel onder leiding te staan van de voormalige OD commandant kolonel Hotz. Majoor Brinkgreve bekleedde de
positie van Chef Staf naast Hotz. In een rapport uit 1956 van de voormalig
commandant van de RVV in Overijssel wordt Brinkgreve zelfs de praktische
aanvoerder van het verzet in Overijssel genoemd. Na het bereiken van het
zeer belangrijke eerste doel (het vormen van een ‘Secret Army’) ging het
team verder met het vormen en trainen van actieve verzetsgroepen gericht
op sabotage en het verzamelen van militaire inlichtingen. Dit laatste met
veel succes. Zo kregen ze bijvoorbeeld het volledige (Duitse) verdedigingsplan van Zwolle te pakken, evenals dat van de IJssellinie en de versterkingen
bij Deventer.
Toen in november 1944 bleek dat de geallieerde opmars in Nederland stagneerde (het vestigen van een bruggenhoofd over de Rijn duurde langer dan
10
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verwacht), werd besloten om majoor Olmsted naar Engeland te sturen om
daar persoonlijk verslag uit te brengen van de situatie in Overijssel.
Kort nadat Olmsted was vertrokken, werd sergeant Austin door de Duitsers
gearresteerd. Hij was ondergedoken in Luttenberg. De SD (Sicherheits
Dienst) ontdekte in die plaats een wapenopslag van de RVV. De koerierster
van Brinkgreve, hoorde van de overval en wilde Austin waarschuwen. Dit
lukte, maar ze kon zijn arrestatie niet voorkomen. Brinkgreve probeerde
nog - tevergeefs - Austin uit de gevangenis in Zwolle te bevrijden. Sergeant
John Austin werd op 4 april 1945 gefusilleerd. Omdat de verbinding met
Londen nu verbroken was, probeerde Brinkgreve via een andere groep berichten te versturen, wat niet lukte. Half januari 1945 kwam er een nieuwe
operator uit Engeland: Sjoerd Sjoerdsma.
Op 6 maart 1945 verzond Sjoerdsma een bericht naar Londen over een
dramatische gebeurtenis in Losser, waarbij Henk Brinkgreve om het leven
was gekomen.
Het drama op de boerderij van Rikhof
Henk Brinkgreve moest om veiligheidsredenen regelmatig van locatie veranderen. Op 5 maart 1945 bevond hij zich op een boerderij in Losser. De
boerderij werd op die dag om onbekende redenen bezocht door twee SSers. Brinkgreve wist de aandacht af te leiden, waardoor zijn metgezellen
konden ontsnappen. Hijzelf werd doodgeschoten.
Johan Meijerink was als 12-jarige jongen ooggetuige van de gebeurtenissen
op de boerderij Rikhof (toen M 355, nu Deppenbroekweg 8), waarbij Henk
Brinkgreve om het leven kwam. De familie Meijerink woonde destijds op de
boerderij naast Rikhof. De heer Meijerink heeft (recent) een situatietekening gemaakt waarop de gebeurtenissen schematisch zijn weergegeven.
Ik volg in mijn weergave, van wat hij mij op 11 januari 2013 verteld heeft,
de schematische opzet van de tekening. Overigens kan de heer Meijerink
niet alles wat hij verteld heeft ook werkelijk gezien hebben. Soms kan het
niet anders of hij heeft dat van ‘horen zeggen’. Wel uit de allereerste hand!
Het valt op dat het verslag wat feiten betreft soms afwijkt van andere verklaringen 1 . Die verklaringen lopen onderling overigens ook weer erg uiteen.
Hoe langer de oorlog achter ons ligt, hoe minder er met stelligheid over de
toedracht van gebeurtenissen nog te zeggen valt. En bovendien heeft ie1

Zoals in het door Johan Luizink geschreven en door de HKL in 1995 uitgegeven
boek ‘In Losser is niets gebeurd …’, ‘De Illegalen’ van Coen Hilbrink (’s Gravenhage
1989) en in diverse in de loop der jaren verschenen krantenartikelen.
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dereen die er wat over zegt of schrijft, zijn eigen invalshoek en waarneming.
Johan Meijerink heeft boven de tekening, die in het midden van dit boekje
over twee pagina’s is afgedrukt, geschreven: ‘Dit zag ik op 5 maart 1945’.
“Ik stond met mijn vader buiten. Twee SS-ers kwamen het pad af naar onze
boerderij. Daar stonden de fietsen van twee dames die om voedsel kwamen
vragen. De SS’ers hebben in de fietstassen gekeken en de fietsen moesten
in de schuur gezet worden.
De SS’ers vroegen naar Rikhof. Mijn vader wilde ze verwijzen naar Rikhof in
Overdinkel, maar die moesten ze niet hebben. Dus wees hij naar de boerderij van de buurman, die iedereen eigenlijk alleen maar kende als ‘Tuut Jan’.
De SS-ers waren volgens mij niet op illegalen uit en ook niet op eten. Wat ze
wel kwamen doen? Misschien dachten ze wel dat er clandestien geslacht
werd bij Rikhof.
In de boerderij van Rikhof was Brinkgreve met twee helpsters bezig met
‘illegale’ zaken. (Maar dat was bij ons natuurlijk niet bekend, wel zagen we
er wel eens mannen in blauwe overalls). Er stond niemand op de uitkijk dus
konden de SS-ers onopgemerkt bij de boerderij komen. Binnengekomen is
kennelijk paniek ontstaan. Brinkgreve en ook de dames probeerden weg te
komen. Brinkgreve is achter de boerderij in gevecht geraakt met de SS-ers,
maar kon tegen de twee mannen niet op.
Toen de ene SS-er achter Tuut Jan aan ging zag Brinkgreve kennelijk mogelijkheden om zijn tegenstander te overmeesteren. Hij ging (ongewapend) in
gevecht met de achtergebleven SS-er, maar het lukte hem niet om zijn tegenstander uit te schakelen. Omdat de ene SS-er in de gaten had gekregen
dat hij Tuut Jan niet te pakken kon krijgen kwam hij terug op het hulpgeroep van zijn collega en schoot Brinkgreve van dichtbij neer.
Mijn vader werd van huis gehaald en kreeg de opdracht om Brinkgreve te
bewaken, maar dat was eigenlijk al niet meer nodig omdat hij zeer zwaar
gewond en misschien al wel overleden was. Ik heb alleen uit de verte het
lichaam van Brinkgreve zien liggen. (Zie de hierna afgedrukte tekening van
de ‘plaats delict’).
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Deze foto van de achterkant van de boerderij van Rikhof dateert van omstreeks 1985 (toen woonde de familie Nagel op de boerderij). De man op de
tekening is vader G. Meijerink. De vrouw is Hanna, de vrouw van Jan Rikhof
die door de SS-ers met het gezicht naar de muur was gezet.
Ik weet niet wie voor de begrafenis gezorgd heeft en hoe en wanneer het
stoffelijk overschot is weggehaald. Wel weet ik dat de ‘pastorie’ gewaarschuwd is, maar dat kapelaan Kwakman (die ook bij illegale praktijken betrokken was) niet is gekomen omdat dat te gevaarlijk zou zijn geweest. Kapelaan Kwakman fungeerde als pastoor omdat de echte pastoor (Schaafs)
door de Duitsers was gearresteerd.
De dames die bij Brinkgreve waren (op de situatieschets zijn ze met een P
aangeduid) zijn op de fiets ontkomen, elk in een andere richting. De boerderij van Rikhof bleef nog 10 dagen bewaakt door Duitse soldaten.
Mijn moeder (Marie Meijerink-Sombekke) is ’s avonds naar Rikhof (de
boerderij) gegaan om dochter Rieka, die ziekelijk was eten te brengen.
Moeder heeft toen blikjes Nescafé (afkomstig uit Engeland!!) ‘veilig gesteld’
(meegenomen naar huis). De blikjes hadden open en bloot in de keuken
gelegen maar waren door de SS-ers niet opgemerkt en daarna bij Rieka in
bed ‘weggemoffeld’ voordat de Duitse bewaking was gearriveerd”.
De moordenaar van Henk Brinkgreve
In het proces-verbaal van een verhoor op 27-07-1946 van H.E.R. Sasse 2 ,
van oktober 1944 tot 1 april 1945 Sturmscharführer bij de S.D. te Enschede,
verklaart deze:

2

Kopie in archief HKL
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“In de tijd dat wij de zaak Borne behandelden (deze zaak had betrekking op
een illegale groep waar ook dokter Van Blanken, later huisarts te Losser, bij
betrokken was; GvS ), ik meen dat het begin Maart was, werd door de marechaussee uit Losser gemeld, dat op een boerderij te Losser iemand was
doodgeschoten. Ik heb mij met Blattgerste (een collega; GvS 3) naar Losser
begeven. Wij troffen daar 2 SS mannen, die ons vertelden dat zij in een gevecht een voor hen onbekende man, die hen aangevallen had, hadden
doodgeschoten. Door Blattgerste en mij werd op de boerderij een nader
onderzoek ingesteld. Wij vonden het lijk met naar ik meen een schotwond in
het hoofd. Op de boerderij waren verder geen mannen meer, zij waren allen
gevlucht. Ook een koffer met verschillend materiaal werd door ons aangetroffen waarin o.a. een brief aan “Jan Willem” in verband met de zaak Borne. Slechts een dochter van den boer is een dag door ons meegenomen naar
Enschede voor verhoor, echter den volgende dag weer vrijgelaten. Verdere
arrestaties werden door ons in deze zaak niet verricht.”
In een aanhangsel bij dit proces-verbaal merkt de verbalisant (H.J. van Dijk,
rechercheur bij de Politieke Recherche Afdeling (P.R.A.) nog op “dat blijkens
P.B. (bedoeld zal zijn: P.V; GvS) No. 547/1946 d.d. 15 April 1946 opgemaakt
door Wolter Lok, rechercheur der P.R.A. te Losser, op 5 Maart 1945, zekere
Majoor Brinkgreve, op een boerderij te Losser, door zekere L.J. Dissevelt
werd doodgeschoten, als gevolg waarvan ook de S.D. ambtenaar Sasse voor
onderzoek in deze zaak werd gemengd.”
Deze Leendert Dissevelt was adjudant geweest van NSB-leider Anton Mussert en tijdens de oorlog toegetreden tot de Germaanse SS. Dissevelt werd
op 12 mei 1949 door het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem bij verstek veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Dissevelt had zich aan berechting onttrokken door (na 1946) naar Duitsland te vluchten, waar hij in 1956 de Duitse nationaliteit kreeg .
De (her)begrafenis van Henk Brinkgreve
Henk Brinkgreve werd op 9 maart 1945 begraven op de Algemene Begraafplaats aan de huidige Bookholtlaan in Losser. In het grafregister werd aangetekend ‘Overleden op 5 maart 1945: Onbekend manspersoon, oud ongeveer 23 jaar. (Doodgeschoten bij Rikhof in de Zoeker door SS man)’. Met
potlood is er later bijgeschreven: ‘opgegraven en herbegraven in Enschede’.
In Het Vrije Volk van 13 juni 1945 staat een verslag van de herbegrafenis.
3

Zie hierbij ook Hilbrink, blz. 156 (met name de voetnoten 23 en 24)
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“Op 5 Maart j.l. viel tijdens een overval door S.S. troepen de 29 jarige H.J.
Brinkgreve, Majoor van het Nederlandse Leger en Chef Staf in Overijssel en
de Noord-Oostpolder. Op verzoek van de ouders werd het stoffelijk overschot van Losser overgebracht naar Enschede, alwaar het Dinsdag onder
grote belangstelling van burgerlijke en militaire autoriteiten werd ter aarde
besteld. Drie compagnieën en een vuurpeloton bewezen den overledene de
laatste eer. Ten stadhuize hechtte de burgemeester een krans aan de kist.
Op de begraafplaats werd het stoffelijk overschot onder de tonen van het
Wilhelmus ten grave gedragen. Kolonel Hotz herdacht met enige gevoelvolle woorden den overledene, die zijn leven voor het Vaderland had gegeven.
Ook Kapelaan van den Brink herdacht den overledene en vroeg Gods steun
voor de zwaar beproefde ouders. De heer Brinkgreve Sr. dankte namens de
familie voor de belangstelling.”
De plechtige bijzetting op de Oosterbegraafplaats aan de NoordEsmarkerrondweg in Enschede was op verzoek van de ouders van Henk
Brinkgreve geregeld door het Gewestelijk Commando van de BS.

Opmerkelijk aan de tekst in de krant (en ook van de rouwkaart die werd
verstuurd) is het vermelden van de voorletters ‘H.J.’. Brinkgreve had echt
maar één voornaam: ‘Hendrik’ (roepnaam ‘Henk’).
Oet Dorp & Marke Losser 2013-1
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Uit de toespraak van kolonel Hotz citeer ik de volgende memorabele woorden:
“Henk Brinkgreve was een zeer bijzonder mens van groot formaat. Met hem
is een hoogstaand, begaafd en karaktervol mens heengegaan. Bescheiden
en beschouwend van aard, volbracht hij de zeer zware taak, die hij zichzelf
gesteld had, op schitterende wijze.
Zijn organisatietalent, beleid, tact, initiatieven, aanpassingsvermogen, geduld en innemend karakter stelden hem in staat de spil te zijn van het actieve verzet en op voorbeeldige wijze zijn wapenmakkers der B.S. voor te gaan
en te bezielen tot uiterste krachtsinspanning”.
Op het graf in Enschede werd een monument geplaatst dat was vervaardigd
door Geurt Brinkgreve, een broer van Henk. Het monument bestond uit een
natuurstenen sokkel met daarop een bronzen beeld van een fakkeldrager.
Het beeld is in 2010 gestolen. De familie Brinkgreve laat een nieuw monument maken en de overgebleven sokkel heeft op 5 maart 2013 een plek
gekregen bij de boerderij waar Henk Brinkgreve op 5 maart 1945 het leven
verloor.
Ridder Militaire Willemsorde
Bij Koninklijk Besluit van 18 april 1946 werd Henk
Brinkgreve postuum benoemd tot ridder Militaire
Willemsorde 4e klasse.
De toekenning van deze hoogste Nederlandse militaire onderscheiding werd als volgt gemotiveerd:
‘Bij de uitvoering van zeer belangrijke opdrachten,
waarvoor hij in den nacht van 11 op 12 September
1944 per parachute boven bezet Nederlandsch Gebied
werd neergelaten, zich bijzonder onderscheiden door
het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid
en trouw.
Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van bijzondere
organisatorische talenten, van onverschrokkenheid en Het ereteken van de
van groot doorzettingsvermogen bij het leiden van de Militaire Willemsorde
verzetsbeweging in Overijssel.
Tenslotte op 5 maart 1945 te Losser in Overijssel, bij een vijandelijken overval op zijn hoofdkwartier, na moedig aangebonden strijd, het leven gelaten!

16

ǀ

Oet Dorp & Marke Losser 2013-1

De dagorder waarin de
onderscheiding bekend
werd gemaakt, werd ook
in het toenmalige Nederlands-Indiё voorgelezen, waar broer Willem
op dat moment als artillerieofficier diende. (Willem Brinkgreve schilderde in 1945 het portret
op basis van de enige
bekende foto van Henk
Brinkgreve in uniform als
majoor).
Henk Brinkgreve werd
ook onderscheiden met
het Oorlogs Herinneringskruis met gesp en
met de Kings Commendation for Brave Conduct.

Het Ridderdiploma
Georg van Slageren
(Mijn oprechte dank gaat uit naar de heer Johan Meijerink voor de informatie over en de situatieschets van de gebeurtenissen op 5 maart 1945. Ook
dank ik mevrouw Annette Niessen-Brinkgreve uit Deventer en drs. Jelle
Hooiveld uit Tubbergen voor de van hen ontvangen informatie en het kritisch ‘meelezen’).
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JOHN INGRAM EN DE VLIEGTUIGCRASH OP DE HAAR
Een vergeten vliegtuigramp en een vergeten heldendaad?
Het artikel ‘Henk Brinkgreve /Plaatsen van herinnering’ in het decembernummer van Oet Dorp en Marke 2012 was voor de heer Gerrit Jeunink
reden om ons een brief te schrijven. Daarin vroeg hij aandacht voor de gebeurtenis, die in het boek van wijlen Johan Luizink ‘In Losser is niets gebeurd…; getuigen, feiten en gebeurtenissen 1940-1945 ‘, wordt beschreven
als ’De “crash” op De Haar bij Losser’. In de nacht van 9 op 10 juli 1943
stortte in de buurtschap De Haar, aan de Kremersveenweg, vanuit Losser
gezien aan de rechterkant, circa 250 meter voor de kruising met de Haweg
een brandende Engelse Lancaster bommenwerper neer.
Gerrit Jeunink schrijft dat hij door zijn diensttijd van 6,5 jaar bij de Marine
Luchtvaartdienst en zijn detachering bij de Koninklijke Luchtmacht, veel
belangstelling heeft gekregen voor de geallieerde luchtmachten tijdens de
Tweede Wereldoorlog. ‘Vanaf
1952 woon ik in Losser. Ik had
nog nooit gehoord van het neerstorten van een bommenwerper
in Losser tot ik in 1994 onverwachts op het kleine kerkhofje
(de algemene begraafplaats)
kwam en daar het graf van een
piloot ontdekte’. Navraag bij
diverse mensen in Losser leverde
niets op. ‘Men kende de vliegtuigramp niet. Vreemd, ik begreep er niets van’. Hij ging naspeuringen doen in Nederland en
Engeland en kwam in contact
met de weduwe van John Richard Patching, één van de bemanningsleden die de ramp op
De Haar overleefd had. Hij ontving van haar een brief uit Australië met een beschrijving van
de oorlogsbelevenissen van haar Graf van John Ingram op de algemene
man, die toen overleden was.
begraafplaats in Losser
20
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“ Mijn man John Richard Patching stierf op 8 juli 1988. John was in oktober
1940 aangenomen bij de R.A.A.F. (Royal Australian Air Force; Th. E.) als
vliegtuigbemannigslid en kwam in december 1942 in Engeland aan. Hij was
toen 22 jaar oud. Er waren 60 passagiers op het schip, 30 van hen waren
Engels personeel van Singapore en 30 waren R.A.A.F. personeel. Van de
dertig R.A.A.F.mensen waren er 23 vliegtuigbemanningsleden. Slechts vier
van deze jonge mannen overleefden de oorlog. Hun reis naar Engeland was
lang, toen zij via Durban (Zuid-Afrika) doorgingen naar Brazilië, Pernam
Buco, Trinidad en verder naar New York. Van waaruit zij in konvooi naar
Liverpool voeren. Zij vormden het 61ste squadron met als basis Sijerston (
Syerston;Th.E.), in het midden van Engeland. Het was zijn eerste operationele vlucht toen zijn vliegtuig werd neergeschoten. Hij zei dat hij neerkwam in
een weiland en prompt gevangen werd genomen en naar Keulen gebracht
onder bewaking van Duitse soldaten, die hem veilig op de trein zetten, ondanks een woedende/dreigende menigte.
Hij was in het krijgsgevangenkamp Stalag Luftv. V.1. Heidenbrug - Oost
Pruisen van augustus 1943 tot juli 1944. Toen werd hij naar Storn in Polen
gezonden. Vervolgens naar Fallingbostel in Centraal-Duitsland, waar hij in
mei 1945 werd bevrijd. Hij werd door de R.A.A.F. ‘vrijgegeven’ in oktober
1945. John was zevenenzestig jaar oud toen hij stierf. Hij liet een zoon en
twee dochters achter. Hij genoot volop van het leven. En zei dat elke dag
een "bonus" was . Hij droeg niemand een kwaad hart toe. Hij sprak vol trots
over Jack Ingram, die bij het neerstorten van het vliegtuig het leven verloor.
Hij kende de rest van de vliegtuigbemanning nauwelijks en onderhield geen
contacten. Hij sprak vaak over zijn vrienden in de krijgsgevangenkampen en
nam actief deel in de repatriëringswerkzaamheden naar Australië. Hij is
officieel herdacht op een gedenkteken in het N.S.W. park hier in Sidney.
Ik wens u alle succes toe bij de herdenkingsbijeenkomsten/festiviteiten in
1995.
Met vriendelijke groeten, Margaret Patching”
Wat betreft de door mevrouw Patching gebruikte naam ‘Jack ’van de verongelukte piloot: Volgens de registers van de Commonwealth War Graves
Commission luidt zijn naam: John Ogilvie Ingram. Maar Jack is ook een
‘nickname’ voor John, dus dat kan een verklaring zijn.
Die herdenkingsbijeenkomst waarop zij doelt was de viering van Vijftig jaar
Bevrijding. De HKL organiseerde toen een tentoonstelling in het gemeentehuis, waarbij het boek van Johan Luizink werd gepresenteerd. In dat boek
Oet Dorp & Marke Losser 2013-1

ǀ

21

kon dit verhaal onder de titel ‘De “crash” op De Haar bij Losser’ nog opgenomen worden. De tentoonstelling kwam tot stand met medewerking van
de heer Verveld uit Glane, die een grote verzameling heeft over de Tweede
Wereldoorlog. Gerrit Jeunink zorgde via zijn contacten voor prachtige vliegtuigschaalmodellen (schaal 1:48) en oude vliegtuiginstrumenten, die in een
vitrine tentoongesteld werden.
Een Lancaster bij Glane
Op 9 juli 1943 werden vanuit Engeland 418 vliegtuigen uitgezonden om Gelsenkirchen aan te vallen. De aanvalsmacht bestond uit 218 Lancasters, 190 Halifaxes en 10
Mosquito's. Om 22.42 uur trok F/Sgt.
John Ingram de zwaarbeladen Lancaster I, serienummer W4763, los
van de startbaan om
koers te zetten
naar
Gelsenkirchen. Ter hoogte
van Gronau

Lancaster; toestel zoals door John Ingram bestuurd
werd de Lancaster, met zijn bommenlading nog aan boord, getroffen door
de ‘Flak’ (het Duitse afweergeschut) en brak er brand uit in het toestel. In
Gronau stond bijvoorbeeld zo’n afweergeschut in de buurtschap ‘Butterland’, vlak over de grens bij Glanerbrug. John Ingram beval zijn bemanning
het vliegtuig te verlaten, en allen kwamen gewond, maar levend uit het
brandende toestel.
Voor John Ingram was het toen te laat. De Lancaster had al te veel hoogte
verloren. Er was geen mogelijkheid meer om te springen. John Ingram gaf
zijn leven voor zijn bemanning. Volgens een brief van 29-11-1946 van de
gemeente Losser aan de Royal Air Force zijn bij het afzetten van het terrein
waar het vliegtuig was neergestort ‘eenige kleine resten van een menschelijk lichaam, vermoedelijk van den piloot gevonden. Onder leiding van de
toenmalige gemeenteopzichter zijn ‘deze overblijfselen in een kistje van 30 x
? (onleesbaar; Th.E.) cm verzameld en op de Algemene Begraafplaats alhier
begraven’.
22
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‘Flak’ bij Gronau (foto IM http://www.iwm.org.uk)
In een overzicht van graven van geallieerde militairen in Losser, d.d. 16 mei
1949, staat John Ingram nog steeds vermeld als ‘unknown’.
Van deze aanval op Gelsenkirchen keerden 7 Halifaxes en 5 Lancasters niet
terug.
De Lancaster van John Ingram behoorde tot het No. 61 Squadron. Het was
opgericht in 1917 en moest tijdens de Eerste Wereldoorlog Londen en omgeving beschermen tegen aanvallen vanuit de lucht. In maart 1937 werd
het squadron nieuw leven ingeblazen, maar nu als bommenwerpersquadron.
Een uitgebreide geschiedenis van dit squadron en de vliegtuigtypen kunt u
vinden op de website van Bas Maathuis: www.luchtoorlogboventwente.nl/
430710RAF.php
Het officiële verslag (Proces-verbaal)
In den nacht van 9 op 10 juli 1943 omstreeks 1.30 uur zag ik Gerrit Willem
Peters, opperwachtmeester behoorende tot bovenvermelde Groep (Marechaussee), dat in de buurtschap De Haar, gelegen onder de gemeente Losser, een groote steekvlam opsteeg. Onmiddellijk hierop hoorde ik een geweldige ontploffing. Verder zag ik dat op verspillende punten in dien omgeving branden ontstonden. Terstond heb ik mij, opperwachtmeester voornoemd, vergezeld van den wachtmeester Willem Hissink, eveneens behorende tot bovenvermelde Groep, per rijwiel in dien richting begeven. Gekomen in de buurtschap De Haar, gelegen onder de gemeente Losser, zagen
wij dat perceel no. G200 (het toenmalige huisnummer; Th.E.), bewoond
Oet Dorp & Marke Losser 2013-1
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door de Familie T. Naafs, in brand stond en nagenoeg uitgebrand was. In de
nabijheid van genoemd perceel troffen wij de Heer Naafs en diens echtgenoote. Genoemde personen waren aan gezicht en handen bloedend verwond. Door deze personen werd ons mede-gedeeld, dat voor ongeveer 15
minuten geleden, een vliegtuig in de nabijheid van hun woning was neergestort en een bom was ontploft. In verband met deze mededeeling en de
mogelijk nog aanwezige niet ontplofte bommen zijn deze personen verwijderd en de omgeving afgezet. Onmiddellijk hierna is den Heer Burgemeester (Van Helvoort; Th.E.), den Heer post-commandant der Marechaussee te
Losser, de brandweer te Losser en den Heer dokter van Schie met
voorenstaande in kennis gesteld. Na ontvangen versterking van den groep
Marechaussee te Losser en de Post Overdinkel is onderzoek in de omgeving ingesteld. In de nabijheid van het perceel no. G200 troffen wij een
bomtrechter aan van ± 10 meter middellijn en ± 8 meter diepte. Verder
werden in den omtrek van ongeveer 500 meter brokstukken van een neergestort viermotorig Engelsch-vliegtuig (aangetroffen), verder lagen op verschillende afstanden in dien omgeving uitgebrande brandbommen. In een
perceel weiland en heidegrond, op ongeveer 100 m afstand van perceel
G199, troffen wij twee niet ontplofte bommen aan. Door den inmiddels ter
plaatse gekomen Heer Burgemeester en den Opperwachtmeester ter Laak,
werd in de buurtschap De Beekhoek, eveneens gelegen onder de gemeente Losser, een Engelsche piloot met een in zijn bezit zijnde parachute, aangehouden. Aan de inmiddels gewaarschuwde Duitsche-Weermacht, is bedoelde Engelsche piloot, omstreeks 9.00 uur aan genoemde Weermacht
overgegeven. In opdracht van den Heer Burgemeester is den omgeving over
een oppervlakte van ongeveer 1000 meter middellijn, door ons met medewerking van de Luchtbeschermingsdienst te Losser, afgezet. Een van de niet
ontplofte bommen is door genoemde Duitsche-Weermacht onmiddellijk
onschadelijk gemaakt. In den namiddag van den tienden Juli 1943 omstreeks 17.15 uur is een niet ontplofte bom door explosie onschadelijk gemaakt. Vervolgens zijn drie door genoemde Weermacht onschadelijk gemaakte bommen van het terrein verwijderd en door hen medegenomen.
Door den op 10 Juli 1943 omstreeks 1.30 uur ontplofte bom, zijn van de in
de omgeving liggende woning ramen deuren en dakpannen vernield. De
aangerichte glasschade is aanzienlijk. Op last van de hiervoren omschreven
Duitsche-Weermacht zijn door den Marechaussee en den Luchtbeschermingsdienst, betrokken posten omstreeks 17.30 uur ingetrokken en is de
bewaking van het neergestorte vliegtuig door de genoemde Duitsche –
Weermacht overgenomen.
Getekend de Opperwachtmeester Post-Commandant G.W. Peters.
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De burgemeester zendt dit verslag op 12 juli als ‘gezien’ door aan de Heer
Hoofdinspecteur voor de Bescherming van de Bevolking tegen Luchtaanvallen te ’s Gravenhage.
De opperwachtmeester brengt daarna een correctie aan. De zin ‘Vervolgens
zijn drie door de Weermacht onschadelijk gemaakte bommen van het terrein verwijderd en door hen meegenomen’, moet worden gewijzigd in ‘Vervolgens is één door genoemde Weermacht onschadelijk gemaakte bom van
het terrein verwijderd en door hen meegenomen. Bij nader onderzoek is
gebleken, dat nog twee op de vrachtwagen aanwezige bommen, waarmede
ook eerstgenoemde is vervoerd, niet van hetzelfde terrein afkomstig waren,
maar van elders kwamen’.
Van Helvoort voegt op 14 juli toe:
‘De toedracht der zaak is aldus: Ik rapporteerde telefonisch een ontplofte
bom en een blindganger die later is ontploft, wat door mij nader telefonisch
is bericht. Dit was mij door de Marechaussee ook meegedeeld. Gebleken is
dat bij de eerste blindganger, door de Duitsche militairen in de omgeving
nog een tweede blindganger is ontdekt en is gedemonteerd, terwijl de door
mij aan u gerapporteerde blindganger niet uit zichzelf tot ontploffing is
gekomen, doch dat de Duitsche militairen hem hebben doen springen’.
Opvallend is dat in zo’n officieel rapport niets wordt vermeld over de verongelukte piloot. In een later proces-verbaal staat dat de gevangengenomen parachutist heeft verklaard dat zijn collega’s al boven Duits grondgebied afgesprongen waren, behalve hij en de piloot. De zes bemanningsleden die het overleefden waren allemaal gewond, en werden door de Duitse
bezetter gevangen genomen, om de rest van de oorlog uit te zitten in één
van de Duitse gevangenenkampen, zoals ook in de brief van mevrouw Patching te lezen is.
De bemanning bestond uit:
Piloot: Flight Sergeant J.O. Ingram
Boordwerktuigkundige: Sergeant J.E. Wood
Navigator: Sergeant J.D. Skinner
Bommenrichter: Flying Officer R.E. Ryder
Radiotelegrafist: Sergeant J.T. Sharp
Schutter: Flight Sergeant J.R. Patching
Schutter: Sergeant R.J. Westcott
Oet Dorp & Marke Losser 2013-1
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Kaart met de locatie waar het vliegtuig is neergestort
De omgekomen piloot, die zijn leven gaf voor de bemanning, John Ogilvie
Ingram, was een zoon van James en Catherine Ingram uit Cambo, Northumberland; hij werd 25 jaar.
Herinneringen
Een persoonlijke herinnering aan deze oorlogsramp ontvingen wij van de
heer Theo Kamphuis, die destijds aan de Bultsweg in Glanerbrug woonde.
Hij schrijft: ‘Wij kinderen werden uit bed gehaald, want het ging in de lucht
behoorlijk tekeer. Het gebeurde niet vaak dat we uit bed moesten komen in
de oorlogsjaren. We zaten zeker met zijn tienen, waaronder ook buren, in
een kamer van plusminus zestien vierkante meter. Ineens was er een
enorme dreun. Ik zie nog enkelen die tegenover mij zaten omhoog veren.
Enkele dagen later ben ik met een buurjongen naar de plek gegaan waar
het vliegtuig was neergestort. We waren schooljongens van een jaar of
zeven, acht. We vonden op het heideveld, De Haar geheten, nog heel wat
stukjes van het vliegtuig. Ons interesseerde vooral het glas. Het gekke is dat
ik me niets herinner van een huis, boerderij, waarop het vliegtuig neer was
gestort’.
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De heer M.H. Meijer, geboren in 1942 op ’n Knien’nbult achter de fabriek
van Eilermark aan de Viefhuesweg naar De Beekhoek, heeft het verhaal van
horen zeggen. Hij vertelt dat ‘één bemanningslid met parachute terecht
kwam op het erf van meester Biesterbos (tegenover het St. Olafklooster),
die aan een school in Glanerbrug stond. (Dit was de r.-k. jongensschool St.
Gerardus aan de Kerkstraat; Th.E.). Die meester Biesterbos was zo dom om
politieman Leidekker in Glanerbrug te bellen, die nogal pro-Duits was. Die
belde de Duitsers, die de parachutist uit de boom haalden. Toen de man op
de grond lag werd hij door een Wehrmachtsoldaat geschopt. Buurvrouw
‘Zwarte Katrien’ in ’t Veld (van geboorte Duitse) vond dat zo min, dat ze die
Duitser ‘an ‘n’n kop sloog’. Voor straf moest ze een week lang aardappels
schillen in het klooster in Glanerbrug (vermoedelijk het Redemptoristenklooster aan de grens; Th.E.), waar de Duitse soldaten waren ingekwartierd.
De jongens van Naafs hebben het vliegtuig gestript en de onderdelen verkocht. Jaren na de oorlog moet er nog een motor in een boerenschuur hebben gelegen’.
Of dit laatste waar is, of tot de ‘sterke oorlogsverhalen’ behoort? We weten het niet.

Aan het hoofd van het schooltje in de Beekhoek, hier op een ingekleurde
ansichtkaart, stond J.W.B. Biesterbos (1871-1956). Hij had de leiding vanaf
1912. Bij zijn pensionering in 1936 werd het schooltje gesloten. De 'meester
Biesterbos' in de herinnering van de heer Meijer, is vermoedelijk zijn zoon
geweest.
Oet Dorp & Marke Losser 2013-1

ǀ

27

Het verhaal van de parachutist in de boom is ook een herinnering van Theo
Kamphuis, maar die plaats dit bij een ander vliegtuig, dat op een namiddag
neerstortte. Herinneringen vervormen en ‘verhalen van horen zeggen’ worden vaak steeds anders doorverteld.
Herman Telljohann (Lieskes Herman) had zijn koeien op het zogenoemde
Kliesterveld staan, het aangrenzende perceel. Hij zei tegen zijn dochter: ’De
koeien waren helemoal op ’n biesteren, ze waren glad van streek’. Ze renden verschrikt door de weide met de staart omhoog.
De huisnummers G199 en G200, waar het vliegtuig neerstortte, staan op de
gemeentelijke omnummeringslijsten uit de jaren vijftig vermeld als ‘vervallen’. Er is op die plaats blijkbaar niet herbouwd. De locatie aan de Kremersveenweg is af en toe nog te herkennen. Als het veel geregend heeft staat er
water in het weiland. De grond waarmee het gat later is gedicht zal in de
loop van de jaren ingeklonken zijn.
Schoolkinderen uit de gemeente
Losser, leggen nu ieder jaar bloemen
op het graf van piloot John Ingram.
Dit in het kader van het samenwerkingsproject van het Oranje-comité
en de Historische Kring, waarbij in de
hoogste klassen van de basisscholen
aandacht wordt besteed aan de
Tweede Wereldoorlog. Een vergeten
vliegtuigramp en een vergeten heldendaad, zoals Gerrit Jeunink die
aantrof, is het nu niet meer. En zeker
niet als bij de plaats van de ramp ook
een herinneringsbord geplaatst kan
worden.

Thea Evers (met medewerking van Bas Maathuis)
(Met dank aan Gerrit Jeunink, Andries Kuperus en Johan Meijerink).
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VERSTOPT ONDER SCHAAMTE EN ONKRUID
In een publicatie van Heemkunde Denekamp las ik, dat een excursie werd
aangeboden voor een tocht langs 15 concentratiekampen in het Emsland.
Zie ik dat goed? Concentratiekampen in het Emsland? Mijn Emsland dat ik
zo vaak bezocht heb? Het ligt in onze achtertuin. Ik ging met mijn, toen nog
kleine kinderen, vakantie vieren in Haren op “Schloss Dankern”, ter hoogte
van Emmen.
Nooit heb ik iets gemerkt of gezien van concentratiekampen. Ik heb mij
aangemeld bij Helene Boink van Heemkunde Denekamp maar kreeg te horen dat de excursie al volgeboekt was. Ik kwam op een wachtlijst voor het
jaar 2012.
Al googlend kom ik steeds de naam Pieter Albers, leraar geschiedenis te
Emmen, tegen. Hij heeft een grote rol gespeeld in de herontdekking van
genoemde concentratiekampen. Na het lezen van een artikel dat in 1986
verscheen in het Nieuwsblad van het Noorden, geschreven door de journalist Frans Bosscher is hij op onderzoek uitgegaan. Als hij in dorpen in het
Emsland aan de bewoners vroeg om de weg naar een concentratiekamp
begrepen ze hem niet. Als hij vroeg om verhalen van toen, verstonden ze

hem niet. Het was nog steeds een taboe
de oudere bevolking. De overblijfselen
waren overwoekerd met onkruid. Hij
pen, c.q. de plekken waar de kampen
delen van stonden bezocht en in kaart
mede de onvermijdelijk bij concentrahorende “Kriegsgräberstätte.”
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en schaamte bij
die hij aantrof
heeft alle kamstonden of nog
gebracht, alstiekampen
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Op 14 april 2012 vertrokken
we met een bus belangstellenden, onder leiding van
Helene Boink, via de Scandinavië-route (Rondweg Denekamp.) naar het Emsland. In
het gezelschap bevond zich
ook Pieter Albers, begenadigd verteller en schrijver van
het boek “Gevangen in het
veen.”, ISBN 978 90 330 0541
1. De eerste kampen werden
in 1933 aangelegd in opdracht van Hitler omdat de
gevangenissen te klein werden voor de tegenstanders
van zijn streven. In het veengebied, dicht bij Nederland
werden de kampen gebouwd, met als doel het veen
te ontginnen. De gevangenen waren daarbij de goedkope arbeidskrachten.
Zij moesten onder barre omstandigheden keihard werken zonder technische hulpmiddelen, zonder voldoende voeding en zonder medische voorzieningen. De doodsoorzaak was hoofdzakelijk ondervoeding, ziekten als
dysenterie, mishandeling en zelfmoord. De zelfmoorden vonden veelal
plaats door met het ondervoede en uitgemergelde lichaam contact te zoeken met de onder hoogspanning staande omheining. Kenmerkend voor alle
kampen waren de trafohuisjes die meestal bij de ingang gebouwd waren.
Men had veel stroom nodig voor de afrastering. Bewakers lieten de verzwakte en zieke gevangenen gymnastische oefeningen doen in de buurt van
de afrastering. Ze hadden dan de grootste lol als een gevangene zijn oriëntatie en evenwicht kwijt was en met zijn magere lichaam in aanraking kwam
met de afrastering. Met als gevolg elektrocutie.
‘De gevangenen moesten aan den lijve ervaren wat het betekende politiek
tegenstander van de Führer te zijn’. Citaat uit ‘Gevangen in het veen’. ‘Tijdens het werk in het veen bukte een gevangene zich om water uit een plas
te slurpen. Omdat hij hiervoor geen toestemming had gevraagd werd hij
door een bewaker dood geschoten’. Een andere gruwelijkheid wordt beschreven op pagina 68 van genoemd boek. Hierin staat hoe de Jood Isaak
Biermann levend begraven wordt. ‘In kamp III “Brual-Rhede” was het een
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goede gewoonte om de gevangenen elke week te spreken. Ze moesten zich
dan melden bij de kampleiding. Voor de barak lagen altijd twee honden.
Voordat de gevangene naar binnen mocht, moest hij voor de honden in de
houding gaan staan en duidelijk zeggen: “Du bist ein Herrenhund und Ich
ein Schweinehund.” Citaat pag. 39.
De gevangenen in de zuidelijke Emslandkampen waren voornamelijk Russische krijgsgevangenen. Deze Russen werden bijzonder slecht behandeld. De
Nazi's beschouwden hen als ‘Untermenschen’. Ze werden niet geregistreerd
en dat is ook de reden waarom nu niet bekend is hoeveel er zijn omgekomen. Er wordt geschat dat er meer dan 35.000 ‘Untermenschen’ in de massagraven op de kerkhoven begraven liggen.
Aan het einde van
de indrukwekkende
rondleiding
langs de voormalige
concentratiekampen, werden
we in Klooster Esterwegen welkom
geheten door zuster Jacintha.
In dit klooster
wordt de nagedachtenis aan de
gruweldaden in het
veen nog steeds
helder en actueel
gehouden.
Hier
bevindt zich ook
‘Gedenkstätte Esterwegen’,
waar
bezoekers het rei- Zuster Jacintha doet haar verhaal over het gruwelijke
len en zeilen in de verleden in het veen. (Foto Sietse Smit)
kampen
kunnen
herbeleven.
Sietse Smit
(Met dank aan Helene Boink en Pieter Albers).
Oet Dorp & Marke Losser 2013-1

ǀ

31

NEN FIETSENBAAND

Op bladziede zesteen van “Oet Dorp en Marke” van 2011/4 zag ik ne luchtfoto van het gemeentehoes van Losser oet de veertiger joaren van de veurige eeuw en dat döar mie direct deanken an circa 1942, dow ik nen fietsenbaand wol anvroagen, umdat ik alle daag noar school mos fietsen van de
Hengelerheurne ( in d’Lut ) noar Oldenzel. Oonze papa har mie al waarschouwd, dat de anvroagers mangs lang mossen wochten veurdat zee an
het betreffende loket waren. Mer ja, ik har dringend nen binnen- en boetenbaand nöadig van 28 x 1½, de gewone moat. Het kloppen, wat oons
papa had zegd, precies veur den barakanbouw stun al zunnen twintig man
veur mie en doar slöat ik mie bie achteran. Wát leu – dee van alles op de
heugte waren – dee hadden zun klean melksteulke metnömmen, woar ze
iederbod op konden goan zitten, dan wier ’n eandeke anschoeven en dan
wier zitten! Noa ne dree kwartear was ik an de beurt en den ambtenaar
vröag of hee mie kon helpen. Ik zear hem, dat ik nen binnen – en boetenbaand veur miene fiets wol anvroagen, umdat ik dagelijks noar school mos
in de stad. En hoovöl kilometer is dat dan, van dien hoes noar de school? Ik
hol het luk roem an – wettend, dat het
7½ km was – en zear: roem een-entwintig kilometer hen en wierum! Ik deank, dat telt better an, dat hen en wierum! Ik kreeg ’n formulier en dat mos ik
volledig ingevuld binnen veerteen dagen
an datzölfde loket wier inleaveren. In
hoes völlen mie de schellen hoast van de
oagen, dow ik zag wat ik ammoal mos
beantwoorden op dat formulier: mienen
naam, met veurnamen voloet. De namen
van vader en moeder, hoovöl breurs en
zusters ik had: ammoal met geboortedoatum der bie. Pas doarnoa mien adres
en het adres van de school en natuurlijk
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ok de naam van de school en hoovöl dagen ik doar hen mos in de wek.
Vervolgens, en doar keek ik echt van op: hoovöl groond der bie oonze
boerderi’j was, hoovöl beest wie hadden en of der vanoet miene wonplaats
noar miene school ginne bus of trein leep! Het meest hef mie verbaasd dee
vroag noar hoovöl groond en hhovöl beest! Zollen zee deanken, da’k ok nog
alle daag noar de wear mot fietsen um te melken? Doar kom ik noe nooit
meer achter. Ik ben wa nen halven dag gangs west um alle vroagen te beantwoorden en doarnoa mos ik wier noar Losser. En wier zag ik ne lange
rieg doar veur den anbouw stoan, mer noe har ik ’n steulke bie mie!
Ik heb het red, leu, ik kreeg ’n bönneke, woarmet ik bie Frans Westenbroek
nen ni’jen binnenbaand en nen ni’jen boetenbaand kon kopen. Later in ’n
oorlog ko’j geels gennen baand mer anvroagen of kopen; dow heb wie oons
red met “anti-lek” banden, onverslietbaar mer wa onwies hard! Het is ammoal wier goodkommen in 1945 en rechtevoort …rechtevoort doo ik op
mienen elektrischen met onmöandig stearke banden; ik heb der al twaalfdoezend kilometers opzitten en nog mer eenmoal nen lekken baand had.
Dat hadden wie in 1942 mötten hemmen, nich woar?
Jan Swennenhuis
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Namens de kinderen van Losser lazen Aura Berkhout en Alyssa Spithoven
van basisschool De Marke het gedicht 'Sine Nomine' (zonder naam). Dit
gedicht is afgedrukt op de vorige pagina en is afkomstig uit het archief van
de familie Brinkgreve. Helaas is niet bekend wie de dichter is.

Kransen en boeketten werden gelegd namens de familie Brinkgreve, het
Gemeentebestuur van Losser en namens de Historische Kring Losser.
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