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Omslagfoto: Op zaterdag 15 februari 2014 werd onder grote belangstelling
een informatiebord geplaatst bij de Snippertsteen, die ligt op de plek waar
de Lossermarke, de Lonnekermarke en de Luttermarke aan elkaar raakten.
Waar vroeger grenzen mensen van elkaar scheidden, bevorderen ze tegenwoordig de samenwerking tussen (bijvoorbeeld) historische verenigingen.
Zie ook het artikel op pagina 23. (foto Andries Kuperus).
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VAN HET BESTUUR
Bestuursmutatie
In de bestuursvergadering van januari 2014 hebben wij afscheid genomen
van Bas Maathuis. Bas heeft anderhalf jaar deel uitgemaakt van het bestuur, maar kwam in december vorig jaar tot de conclusie dat hij op andere
plaatsen beter tot zijn recht komt (bijv. in de studiegroep Luchtoorlog 19391945, waarvan hij met veel enthousiasme deel uitmaakt). Wij danken Bas
voor de tijd en aandacht die hij aan de HKL heeft besteed.
Digitale nieuwsbrief
Tot nu toe ontvangt u eigenlijk alle huishoudelijke mededelingen via deze
rubriek ‘Van het bestuur’. Wij willen proberen om informatie die zich daarvoor leent met u te gaan delen via een digitale nieuwsbrief. U kunt daarbij
denken aan korte berichten om u te herinneren aan ophanden zijnde evenementen (lezingen, jaarvergadering, excursies, Open Monumentendag
etc.) of echt nieuws omtrent de HKL, waar u anders vaak pas weken of
maanden later over geïnformeerd wordt. De nieuwsbrief zal ook voor mededelingen betreffende de contributie-inning en voor nieuws over de website gebruikt worden.
Wij beschikken tot nu toe nog maar van weinig leden over hun e-mailadres
en verzoeken daarom al onze leden om (als zij dat hebben) dat adres aan
ons bekend te maken.
Voor de verwerking van de hopelijk grote aantallen e-mailadressen is het
voor ons erg gemakkelijk als u gebruik maakt van een formulier dat u op
onze site (www.historischekringlosser.nl) kunt vinden (tabblad: ‘Welkom’).
Als dat niet lukt is een mailtje naar secretaris@historischekringlosser.nl
natuurlijk ook welkom.
Schenkingen
In de afgelopen periode ontvingen wij de volgende schenkingen, waarvoor
hartelijk dank:
∆ Notulenboeken Christelijke Werkmansbond afd. Losser (dhr. J. Brandenburg);
∆ Twee rollen antiek linnen (mevr. G. Smidt-Nijkerken);
∆ Diverse knipselboeken m.b.t. de voetbalgeschiedenis van Losser (dhr. H.
van der Weide);
∆ Ingelijste vergunning d.d. 14-05-1941 voor N.V. Textielmij. Van Heek en
Zn te Losser om in bezit zijnde grafische machines te mogen blijven geOet Dorp & Marke Losser 2014-1
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bruiken (dhr. H. Westenbroek);
∆ Ingelijste foto van Muziekvereniging Sempre Crescendo uit Losser (dhr.
Alb. Kuperus);
∆ Diverse bidprentjes (mevr. M. Huisman-Westenbroek).
Operatie Jedburgh
Begin april verschijnt, onder bovenstaande titel, een door drs. Jelle Hooiveld geschreven boek over de ‘Jedburghs’.
De bij ons meest bekende ‘Jedburgh’ is natuurlijk majoor Henk Brinkgreve,
die in de nacht van 11 op 12 september 1944 bij Wierden werd geparachuteerd en op 5 maart 1945 bij de boerderij van Rikhof aan de (huidige) Deppenbroekweg 8 in Losser werd doodgeschoten. Jelle Hooiveld, die in februari 2013 voor de HKL een lezing hield over de Jedburghteams, besteedt in
zijn boek veel aandacht aan Henk Brinkgreve.
Het boek telt ca. 300 pagina’s, is rijk geïllustreerd en kost € 19,90. Omdat wij weten dat er
veel belangstelling voor is (ook in Losser) willen
wij een aantal exemplaren reserveren. Als u
belangstelling heeft voor het boek kunt u dat
doorgeven
aan
onze
secretaris
(secretaris@historischekringlosser.nl of telefoon 053 5382850). Graag vóór 1 april a.s.
In Oet Dorp en Marke van december vorig jaar
werd ook al aandacht aan het verschijnen van
het boek besteed. Als u toen besteld heeft
hoeft u nu natuurlijk niet weer te reageren.
Incasso contributie 2014
De afgelopen maanden hebben de ledenadministrateur en de penningmeester overuren moeten maken om de verplichte overgang naar SEPA
(één Europees betalingssysteem) te kunnen realiseren. De versie van ons
programma voor de ledenadministratie bleek zo verouderd, dat er twee
updates nodig waren om aan de eisen van SEPA te kunnen voldoen.
Maar nu is alles voor elkaar en zal bij de vele leden, die een incassomachtiging hebben afgegeven, de contributie 2014 in april worden afgeschreven.
Als machtigingskenmerk zal daarbij het lidnummer vermeld worden en de
incassant ID is NL74ZZZ41027792000.
Leden zonder machtiging ontvangen in april een nota.
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Canonkijker Losser

De Canonkijker toont meer dan duizend onderwerpen uit de lokale canons
in Overijssel rechtstreeks op het beeldscherm van je smartphone of tabletpc. Bijna elke plaats in de provincie beschikt over zo’n eigentijds cultuurhistorisch overzicht, ook Losser. Dankzij ingesproken teksten is de Canonkijker
ook als audiotour te gebruiken. Bovendien bevat hij ook allerlei historische
afbeeldingen en filmfragmenten.
Laat je verrassen door verhalen over aangrijpende gebeurtenissen, prominente personen of vrijwel onontdekte landschappen. Ervaar het verleden
op de plaats waar het zich daadwerkelijk afspeelde. Download nu gratis de
Canonkijker en start je ontdekkingstocht door de geschiedenis.
Sedert 6 januari 2014 is de Canonkijker ook voor de Canon van Losser beschikbaar. Hij werkt op iedere telefoon en tablet-pc met een Android-,
iPhone of iPad besturingssysteem. Je kunt de applicatie gratis downloaden
in de Google Play-store of in de App-store, door te zoeken op Canonkijker.
Als je hem hebt geïnstalleerd richt je, nadat je op Layar hebt gedrukt, je
telefoon op de omgeving. De beschikbare informatie uit de Canon van Losser, met bijbehorende routefunctie en audio- en filmfragmenten, komt dan
automatisch in beeld.
Het bestuur
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AGENDA
Zondag 13 april: Jaarvergadering en excursie
Zoals ook al in het decembernummer van 2013 aangekondigd, zal de jaarvergadering worden gehouden op zondagmiddag 13 april 2014 bij Hotel
Smit. De vergadering begint om 13.00 uur. Na de gewoonlijk korte bijeenkomst zullen we een bezoek brengen aan het Falkenhofmuseum in het
Duitse Rheine. Een museum met veel aandacht voor archeologie en streekhistorie. Al in 838 schonk keizer Lodewijk de Vrome daar een hof aan de
Benedictijnen, die er een klooster stichtten. Tijdens ons bezoek is er een
grote tentoonstelling, die een beeld geeft van het leven en de cultuur van
de Westfaalse adellijke familie Morrien, die daar leefde.
Zie: www.rheine.de met de link ‘Museen’. We rijden met eigen vervoer en
zoveel mogelijk samen in één auto. Daarna is er gelegenheid om samen
koffie te drinken, natuurlijk ‘mit Kuchen’. Er zijn aan deze excursie geen
kosten verbonden. Het aantal deelnemers is in verband met de rondleiding,
beperkt tot 50 personen en aanmelding is op volgorde van binnenkomst.
Wanneer u aan deze excursie wilt deelnemen kunt u zich tot uiterlijk 30
maart aanmelden bij Thea Evers, tel. 053 5382613 of thea.evers@home.nl

JAARVERSLAG 2013
Ledengroei
Op 1 januari 2014 telde de Historische Kring Losser 704 leden (een jaar eerder: 672) en daarom mochten wij tijdens onze Niejoarsvisite op 6 januari
2014 mevrouw Tonny Nijhuis uit Overdinkel huldigen als ons 700-ste lid.
Onze voorzitter Thea Evers zette Tonny Nijhuis, ons 700-ste lid in de bloemetjes. Daarnaast kreeg mevrouw Nijhuis nog een royaal
pakket met door de HKL uitgegeven boeken
overhandigd.
We zijn erg blij dat we in ledental blijven groeien, ook in een jaar dat we
geen bijzondere acties hebben gevoerd. Dat resultaat danken we aan u onze leden. Wij hopen dat u door wilt gaan om door middel van mond-totmondreclame familie, buren, vrienden en bekenden, die dat nog niet zijn,
lid te maken. En als u de Niejoarsvisite heeft bezocht weet u dat we in 2014
6
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voor onze leden twee verrassingen in petto hebben. Onze voorzitter, heeft
ze aangekondigd, maar om het ook verrassingen te laten blijven heeft ze er
niet bij verteld wat de verrassingen zijn…
Door lid te zijn maakt u het voor de HKL mogelijk om bestaande activiteiten
uit te breiden en nieuwe te ontwikkelen. Nu de overheid meer terugtreedt
en veel ‘cultuur en welzijn’ overlaat aan de burgers, die willen of moeten
participeren, wordt de bijdrage van onze leden steeds belangrijker.
Bij bestaande activiteiten kunt u denken aan Oet Dorp en Marke Losser.
Door de ruimere financiële armslag die nieuwe leden ons bezorgen hebben
we het in 2013 aangedurfd om ons tijdschrift voortaan altijd in full colour te
laten drukken en de omvang (standaard) te bepalen op 32 pagina’s (was
28). Ook denken we aan modernisering en uitbreiding van onze website.
Bij nieuwe activiteiten willen we ook mogelijkheden van het internet benutten, waarbij wij deskundig en enthousiast worden gestimuleerd door ons
nieuwe bestuurslid Peter Heerink. Daarbij kunt u denken aan de digitale
nieuwsbrief, waarover u elders in dit nummer meer kunt lezen. Maar ook
willen we informatie m.b.t. interessante routes en punten uit (bijvoorbeeld)
de Canon van Losser, plaatsen van herinnering, rijks- en gemeentelijke monumenten of de markestenen in digitale vorm aanbieden, zodat deze ook
via zogenaamde ‘apps’ beschikbaar komen op mobiele telefoons. Verder
willen we bij sommige van deze punten een soort
schat (‘cache’) gaan verstoppen die men dan
digitaal kan gaan zoeken (geochaching).
Op deze wijze willen we ook de meer digitaal ingestelde (toekomstige) leden van dienst zijn en betrekken bij de geschiedenis
van Losser. Een ander plan is om oude foto’s te gaan koppelen aan digitale
kaarten, zoals google earth of history pin.
Cultuurprijs gemeente Losser 2013
Op zondag 3 november 2013 werden wij zeer aangenaam verrast omdat de
(tweejaarlijkse) Cultuurprijs van de gemeente Losser aan de HKL werd toegekend. Wij zijn heel blij met deze prijs, waaraan een bedrag van € 1.000
verbonden is. Maar net zo blij zijn wij met de waardering, die hiermee tot
uiting komt, zowel van onze leden (waarvan enkele ons voorgedragen hadden) alsook van de gemeente resp. de Losserse gemeenschap. De prijs leverde ons veel publiciteit op.
Plaatsen van herinnering
In 2012 waren we al begonnen met de voorbereiding van dit project. Naar
buiten toe vond de start plaats op 5 maart 2013 toen aan de DeppenOet Dorp & Marke Losser 2014-1
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broekweg 8 in Losser een klein monument werd onthuld. Op die plaats en
datum werd in 1945 de verzetsstrijder Henk Brinkgreve (ridder MWO)
doodgeschoten.
Het monument markeert één van de ‘Plaatsen van herinnering’. Dat project
houdt in dat op meer plaatsen, waar in de periode 1940-’45 ‘iets’ is gebeurd, informatieborden geplaatst zijn.
Eén van die informatieborden staat aan het eind van de Hoge Veldweg in
Glane en herinnert aan het bombardement van Glane op 15 februari 1945.
Op de hierbij afgedrukte luchtfoto van Glane uit 1969 zijn nog diverse
bomkraters te zien zijn. (De Hoge Veldweg staat overigens net niet op de
foto).

De in totaal 33 plaatsen van herinnering in Losser, Overdinkel en De Lutte
zijn verbonden door een fietsroute. Bij deze fietsroute is een boekje gemaakt met uitgebreide informatie over de personen of gebeurtenissen, die
ertoe hebben geleid dat het ‘Plaatsen van herinnering’ zijn geworden. Het
boekje en de routekaart zijn in een oplage van 4000 exemplaren gedrukt en
(dus) in zeer ruime kring verspreid.
8
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De realisatie van dit prachtige project is, in samenwerking met onze
zustervereniging De Dree Marken
(DDM) uit De Lutte, mogelijk geworden door een belangrijke financiële bijdrage in het kader van Burgerprojecten Nationaal Landschap Noordoost-Twente.
Los van dit project werden op 11 juli 2013 op drie plaatsen in Losser Stolpersteine geplaatst. Het was een initiatief van mevrouw Janny Meijer uit
Overdinkel, waarbij de HKL in organisatorisch opzicht (maar wel van ganser
harte) betrokken was. Voorafgaand aan het leggen van de ‘steentjes’ was er
een bijeenkomst in de protestantse kerk, waar de heer Jules Schelvis, één
van de weinige overlevenden van het vernietigingskamp Sobibor, op indringende wijze vertelde van zijn ervaringen.
De Avonden, de Middag (excursie)
We begonnen het jaar 2013 op 7 januari met onze Niejoarsvisite. Zoals
altijd een zeer geanimeerde bijeenkomst. De zaal zat helemaal vol en dat
betekent dat er bijna honderd bezoekers waren, die door het bestuur knieperkes en boer’njongens kregen aangeboden. Thea Evers en Jack Scholtens
hadden een mooie quiz gemaakt.
Op 18 februari sprak drs. Jelle Hooiveld uit Tubbergen over Henk Brinkgreve en de Jedburghteams. Onze leden en andere belangstellenden hadden
‘massaal’ gevolg gegeven aan de oproep van het bestuur ‘dat Losser het
aan de nagedachtenis van deze verzetsstrijder eigenlijk verplicht was om in
groten getale de lezing bij te wonen’. De zaal was bijna vol.
Precies een maand later op 18 maart verraste Wim Evers ons met een
boeiende lezing over ‘Tafelgenoegens met een graaghe maghe en een
schoon tafeldweelken’. Een beschrijving van voedsel- en drankgebruik,
eetgewoonten en etiquette van de boerenstand, gegoede burgerij en adel,
in de periode van 1400 tot 1650 in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Hij illustreerde zijn lezing met vele afbeeldingen van miniaturen, schilderijen en voorwerpen.
De jaarvergadering werd gehouden op zondagmiddag 14 april en daarna
brachten we een bezoek aan het Oorlogsmuseum in Nijverdal. Met slechts
21 deelnemers viel de belangstelling voor deze excursie wat tegen.
Oet Dorp & Marke Losser 2014-1
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Na de zomer kreeg op 14 oktober mr. René Rorink uit Ootmarsum de kans
om ons bij te praten over ‘De horigheid en andere aspecten van de rechtspositie van bewoners van het platteland van Twente’. Hij deed dat op
zeer innemende wijze en maakte een niet zo gemakkelijk onderwerp toch
toegankelijk voor een behoorlijk grote groep belangstellenden (ook van
buiten Losser).
Het jaar waarin veel aandacht werd besteed aan gebeurtenissen uit de
Tweede Wereldoorlog werd op 18 november afgesloten door Huub van
Sabben uit Deventer met een lezing over de rol van Nederland bij de droppings in de Tweede Wereldoorlog. Ook het ‘Englandspiel’ kwam aan de
orde en er was speciale aandacht voor Twente. Er was een behoorlijke belangstelling.
Gehouden lezingen en presentaties
Regelmatig houden we echter ook zelf lezingen en in 2013 deden Thea
Evers, Sietse Smit en Bennie Nijhof dat voor bewoners van Oldenhove en
Tiekerhook en voor leden van de ouderenbond ANBO/KBO.
Oet Dorp en Marke
Vanaf de derde aflevering van de jaargang 2013 wordt Oet Dorp en Marke
steeds in full colour gedrukt. De reguliere oplage werd verhoogd van 700
naar 750 exemplaren. Het blijft verheugend dat we er steeds vrij gemakkelijk in slagen om een kwalitatief goed en door onze lezers ook hoog gewaardeerd tijdschrift te maken. Regelmatig leveren ook derden een aandeel in de kopij. Toch blijven sommige aandachtsvelden onder- of zelfs in
het geheel niet belicht. We herhalen daarom de oproep van vorig jaar: Wie
neemt de uitdaging aan om eens wat te schrijven over (bijvoorbeeld) Carnaval, de Sportwereld, het Onderwijs in Losser, de Brandweer, de Boerenorganisaties en/of de Melkfabriek? Maar ook bijdragen over alle andere
passende onderwerpen zijn altijd van harte welkom.
Open Monumentendag
Open Monumentendag (OMD) vindt in Losser plaats met financiële steun
van de gemeente en wordt georganiseerd onder auspiciën van de HKL en
DDM (De Lutte). Het landelijke thema voor OMD 2013 was Macht en
Pracht. Omdat echte macht en pracht in de geschiedenis van onze gemeente nauwelijks te vinden zijn, hadden wij ons eigen thema bedacht: Misbruik
van macht. En dat sloeg dan op het misbruik van macht dat er toe heeft
geleid dat wij 33 Plaatsen van herinnering konden vinden die wij hebben
gedocumenteerd in het gelijknamige boekje. (Zie ook hiervoor).
10
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Open Monumentendag 2013 (zaterdag 14
september) stond in de hele gemeente in het
teken van het project. De opzet was dat veel
mensen op die dag de route of delen ervan
zouden gaan fietsen en ook zo nu en dan zouden stilstaan bij de in het boekje beschreven gebeurtenissen en personen.
Door het slechte weer (het regende de hele dag) is er van fietsen die dag
niet veel gekomen.
Op zaterdag 12 april 2014 is er echter een ‘herkansing ‘ mogelijk in
het kader van een door Erve Kraesgenberg te organiseren familiefietstocht langs de (Losserse) plaatsen van herinnering. (Let op de
publicaties in de dag- en weekbladen).
Wat verder nog ter tafel moet komen
In 2013 zijn ‘we’ (d.w.z. ons bestuurslid Jack Scholtens) gestart met het
digitaliseren van onze zeer omvangrijke collectie bidprentjes. Een enorme
klus. Via www.historischekringlosser.nl/bidprentjes kunt u het project volgen, want de prentjes die gescand zijn worden direct op de website geplaatst. En in deze aflevering van Oet Dorp en Marke starten we met een
rubriek waarin we steeds een bijzonder prentje met een korte beschrijving
zullen publiceren.
En het hele jaar door zijn we te vinden op Facebook en op onze website
www.historischekringlosser.nl. Op Facebook hebben we inmiddels ongeveer 500 ‘volgers’, die vaak heel enthousiast reageren op (vooral) oude
foto’s of actuele gebeurtenissen. Voor zover ze nog niet lid zijn nodigen we
onze volgers graag uit om dat te worden.
Wat de website betreft kunnen we nog melden dat deze in 2013 bijna
10.000 (!) bezoekers trok.
In 2013 is de Canon van Losser, waaraan we samen met De Dree Marken uit
De Lutte hebben gewerkt, gereed gekomen. Op 20 februari 2013 stelde
wethouder Hassing met een druk op de knop de canon op internet in werking. Sedert 6 januari 2014 is de canon uitgebreid met een Canonkijker (zie
elders in dit nummer).
Losser, maart 2014
Georg van Slageren, secretaris
Oet Dorp & Marke Losser 2014-1
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HERINNERINGEN AAN DE JOODSE FAMILIE KOSTERS
Op 11 juli vorig jaar zijn in Losser Stolpersteine gelegd, waarmee de in de
oorlog omgekomen Joodse mensen herdacht worden. Aan het leggen van
de ‘stenen’ ging een bijeenkomst in de Protestantse kerk vooraf, waar de
heer Jules Schelvis, als enige overlevende van een transport van meer dan
3000 mensen van Westerbork naar Sobibor, sprak over zijn leven. Dat was
een indrukwekkende gebeurtenis.

Jules Schelvis op 11 juli 2013 in Losser.
Onlangs zat ik te lezen in een oud nummer van Oet Dorp en Marke, waarin
Hans van Huizen vertelt over zijn herinneringen aan de oorlogsjaren. Hij
schrijft hierin over zijn vriend Siegfried Zilversmit en over David Kosters.
Nu ging het verhaal leven. De mensen kregen een gezicht voor mij. Ook zie
ik nu nog beter de tragiek van wat er is gebeurd. Van de ene op de andere
dag waren de mensen weg en niemand wist waarheen.
In dezelfde tijd kwam ik in contact met Gezien Jonker-Lutke Schipholt, hier
uit Losser. Zij vertelde dat de familie Kosters in de oorlog buren van haar
ouders waren. Zij woonden aan de huidige Gronausestraat 163. Zelf was zij
toen nog maar ongeveer twee jaar. ‘Ik kan mij herinneren’, vertelt zij , ’dat
meneer Kosters niet met de Jodenster op de foto wilde. Op de hierbij afgedrukte foto is te zien dat hij de ster in de vensterbank heeft gelegd.’
12
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Foto beschikbaar gesteld door mevrouw Gezien Jonker-Lutke Schipholt.
De Jodensterren kwamen trouwens uit Twente. Pas enkele jaren geleden
werd bekend, dat ze werden vervaardigd bij de Enschedese textielfabriek
De Nijverheid.
Gezien vertelt verder: ‘De heer Kosters mocht niet meer werken, omdat hij
Joods was. Vaak ging hij met mij wandelen en dan liepen we meestal langs
de boeren in de buurt.
Mijn moeder vertelde nog dat de familie Kosters wel ergens had kunnen
onderduiken, maar dat ze dat niet wilden. Waarschijnlijk zagen zij alles niet
zo pessimistisch in.
Bij mijn geboorte kreeg ik als derde naam Emma, naar mevrouw Kosters,
die officieel Eva heette.
Zij vond het een hele eer om vernoemd te worden. ‘Wat een Ehre, wat een
Ehre’, zei ze dan. Ze waren heel hulpvaardig. Zelf hadden ze geen kinderen,
maar mijn ouders konden altijd een beroep op hen doen om op te passen
of iets dergelijks. Op de foto ben ik ongeveer twee jaar. Kort nadat deze
foto is gemaakt zijn zij weggevoerd. Dit zijn zo`n beetje mijn herinneringen
aan de familie Kosters. Ik was nog erg klein. Later ging ik pas beseffen wat
er eigenlijk gebeurd was. Nog steeds vind ik het heel erg dat zij zomaar verdwenen zijn.’
André van der Veer (met dank aan Gezien Jonker-Lutke Schipholt)
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AFSCHEID VAN EEN VOORBIJE WERELD
Voor de oudste generatie is het aftellen begonnen en daarmee het afscheid
van een voorbije wereld, die klein was maar overzichtelijk, vriendelijk en
betrouwbaar. Het was een gemoedelijk wereldje, mensen onder elkaar met
sympathie voor markante en kleurrijke figuren. In dat licht bezien past,
denk ik, onderstaand verhaal over de sportbeleving in het dorp voor en na
de Tweede Wereldoorlog. Ook over hoe de kerk een grote rol speelde in
het dorpse leven.
Het verhaal begint op een zondagmorgen bij ons aan de Hogeweg. Het is
zomer en ik maak me gereed om de dag te beginnen. Het belooft een
mooie dag te worden en om dat te bevestigen doen de vogels hun best
door uitbundig hun zangkunst te laten horen. Daar komen na enige tijd de
klanken van de kerkklokken bij. Eerst van de rooms-katholieke kerk en even
later die van de protestantse kerken van Losser en Overdinkel. Omdat we
op het hoogste punt van het dorp wonen is het een feest om deze klankrijkdom aan te horen.
Nadat ik in de tuin heb rondgekeken maak ik een praatje met onze buurjongen Joop Zwaferink. Joop is een zoon van Bernhard Zwaferink, de pionier
van het Losserse klootschieten en eigenaar van een schildersbedrijf. Joop is
zelf ook klootschieter maar tevens een beginnend kunstschilder. We hebben dus genoeg om samen over te praten.
Na dit buurpraatje ga ik in huis om me gereed te maken voor de kerkgang.
Mijn huisgenoten steken zich in de ´zondagse’ kleren en zo gaan we kerkwaarts. Rooms en Protestant, de
kerkgang is een vast onderdeel van
de zondag. De niet kerkelijken gaan
meestal op dezelfde tijd naar ‘Ons
Huis’, het gebouw van de S.D.A.P.
Op deze foto ziet u rechts de zogenoemde ‘rode’ coöperatie ‘Tot Steun
in den Strijd’. Voor het vooruitstekende pandje daarnaast liep een
gangetje, waardoor je bij ‘Ons Huis’
kwam.
14
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Na de kerkgang en het middagmaal volgt dan de sport. ’s Middags, om ongeveer half twee, is het in het dorp een samenkomen van sportliefhebbers
die op weg gaan naar de sportvelden. Een deel daarvan gaat naar de Lutterstraat, waar bij het ‘Heuveltje’ een splitsing volgt van klootschieters en
voetballers. De klootschieters gaan rechtdoor naar het Hannekerveld,
sommige eerst nog even naar het café van Jan de Boer. Het klootschieterscafé waar de ‘kloot’ kan worden opgehangen, als uitdaging voor een andere
club. Daarna gaat het verder naar de klootschietbaan op het Hannekerveld,
het terrein van de befaamde club ‘Dorp Losser’. Een club met zeer goede
schutters van bijvoorbeeld de families Brilman, Weiering, Stegge etc. Daarbij en bij alle clubs hoort Johan Poorthuis, de man die de beste kloten
maakte in zijn eigen werkplaats.

Johan Poorthuis (1903-1988), Vasterd’s Johan. Lees meer over hem op pagina 166 van ‘Het meisje in de Froenstraat’.
We verlaten vervolgens de klootschietbaan en gaan terug naar het ‘Heuveltje’, waar we langs de Lutterstraat naar café Koopman gaan. Achter dit café
lag het veld van de voetbalclub T.A.R., hetgeen betekent ‘Tot Achilles
Roem’. Voor de jeugd was dat al gauw ‘trapt altijd raak’. Omdat er in de
eerste jaren geen kleedkamer bij het terrein was, moesten de voetballers
zich in het café omkleden en vervolgens een paar honderd meter lopen
Oet Dorp & Marke Losser 2014-1
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Café Jan de Boer aan de voormalige Denekamperdijk, nu Sportlaan.
naar het voetbalveld. Later werd er een kleedkamer gebouwd. Dit verhinderde niet dat T.A.R. altijd één van de beste clubs van Losser is geweest.
Bekende voetballers waren o.a. Cor Verboom, een speler met een heel
goede techniek, hij maakte de mooiste doelpunten als midvoor, Karel Numan een onvermoeibare binnenspeler en een keeper, Jolke Kalsbeek, een
soort Van der Sar, lang en lenig. En dan Van Huizen een watervlugge
rechtsbuiten met als bijnaam Pijnenburg (‘de Pijn’), vrij naar de beroemde
wielrenner van het toenmalige zesdaagse koppel Pijnenburg-Wals.
We verlaten T.A.R. en gaan via de Lutterstraat naar het dorp, waar op hetzelfde tijdstip bij café Lippinkhoff een schare voetballiefhebbers zich verzamelt die op weg gaat langs de zandweg, tussen het café en het huis van
dokter De Bruijn, naar de Hogeweg. Toen ook nog een zandweg, maar met
een heel mooi voetbalterrein, eigendom van de R.K. vereniging ‘Losser’ en
genaamd de ‘Möllenberg’. De club Losser (voorheen Olympia) voetbalde
hier op dat mooie complex. De club speelde eerst in de R.K. bond, de
‘I.V.C.B’, de Interdiocesane Voetbal-Competitie-Bond. Deze bond werd door
de bezetter verplicht om in de ’N.V.B’, te gaan spelen. Het was inderdaad
de N.V.B., want de naam K.N.V.B. was door de bezetter verboden, vanwege
de ‘K’ van Koninklijke. Ook ’Losser’ was talentrijk, het had veel goede voetballers. Bijvoorbeeld een uitstekende centervoor en tevens aanvoerder:
Harry van Noesel (onderwijzer aan de Aloysiusschool). De families Muller,
16
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Lussing, Krabbe, Poorthuis, Dijkhuis en zovele andere families hebben veel
voor de vereniging betekend. Op de ‘Möllenberg’ werden veel mooie wedstrijden gespeeld.
Van de ‘Möllenberg’ gaan we terug naar de Gronausestraat en vervolgens
de Overdinkelsestraat, waar zich naast het fabriekscomplex van Van Heek
het voetbalveld van ‘P.J.’ bevond. P.J. was een echte buurtclub en de club
waaraan ik de meeste en goede herinneringen bewaar. Van mijn 12e tot
mijn 22e jaar heb ik daar gevoetbald . Eerst in de junioren en vervolgens bij
de senioren van het 3e tot het 1e elftal. Als junior keken we vol bewondering naar o.a. de lange atletische keeper Jan Evers, hoe hij het veld opkwam
in een mooie trui, dito handschoenen en hoe hij dan een tasje achter zich in
het doel legde, prachtig. De families Vrelink, Blauwbroek, Pieterson,
Schorfhaar, Bergsma, Oosterveld en nog vele anderen hebben veel voor de
club betekend. P.J. was ook de eerste voetbalclub van Losser en Freek van
Huizen bracht de eerste lederen voetbal in Losser. Vermeldenswaard is nog
dat we getraind werden door Wim Dubois, een oud-speler van Ajax. Dubois,
die toen trainer van Sportclub Enschede was, kwam één keer per week bij
ons met zijn vrouw. We hebben veel van zijn training geleerd en denken
met veel plezier aan die periode terug. Later werd Wim Dubois nog trainer
in Oldenzaal. Daar is hij bij het oversteken van de rondweg dodelijk verongelukt. Een triest einde van een sympathieke man. Zo is ook voor P.J. het
einde gekomen, het voetbalveld waar we zoveel moois hebben beleefd is
niet meer. En P.J. heeft een nieuwe uitdaging gevonden in de fusieclub
A.J.C., op een mooi sportcomplex. En ik……
Ik keer terug uit het verleden,
naar het computer moderne heden.
Het was nostalgisch wat ik dee ,
denkend aan de Nes en aan ‘P.J.’
Ach ja, ik kon mezelf weer zien,
dat was geluk, toen was ik negentien.
Hans van Huizen (geb. 1923)
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PAULTJES HERINNERINGEN
Ex-journalist Paul Bulters jr. werd in
1948 geboren in het voormalige postkantoor op de hoek van de Driehoekstraat en de Braakstraat. Ongeveer
op de plek van de huidige supermarkt
EMTÉ.
Omdat zijn vader ook Paul heette
noemden veel oudere Lossernaren
hem tot op latere leeftijd nog 'Paultje'. Hij kijkt de komende tijd, soms
serieus, soms met een knipoog terug
op zijn jeugd in Dorp Losser in de jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw.
'Paultje' met grote zus Femy ruim
zestig jaar geleden voor het hek van
de voormalige Mariaschool.

In deze aflevering de eerste bijdrage
van Paul Bulters.

Bloed aan de paal
Ik herinner mij een verhaal van mijn vader, dat over mij ging toen ik zo'n zes
weken jong was. Vrienden van mijn ouders kwamen bij ons thuis kroamschudden ter ere van mijn geboorte. Onder hen Toon Beld, de vader van
Gerard Beld de latere uitbater van het café-restaurant sporthal de Fakkel.
Die was altijd in voor een grap.
Zoals gebruikelijk ging de baby van schoot naar schoot en toen Toon Beld
mij op schoot nam zei deze: 'Nu wil ik even controleren of het een jongen of
een meisje is' en voorzichtig schoof hij mijn luier opzij. Op dat moment
toonde ik al aan een echte man te zijn. Waarschijnlijk vond ik het schaamteloos hoe hij mij behandelde ten overstaan van een groot gezelschap en nam
direct wraak. Een ferme plas over zijn broek liet hem weten, dat Paultje
daar niet van gediend was. Tot grote hilariteit van de andere aanwezigen.
Mijn eerste herinnering gaat terug naar mijn eerste dag op de Theresiakleuterschool aan de Schuurkerkstraat, bij het voormalige klooster Maria
Bijstand en de Mariaschool. In september 1953 om precies te zijn. Mijn
moeder nam mij 's morgens rond half negen mee aan de hand en juist op
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dat moment arriveerde de Overdinkelse melkboer Hein Schoof met paard
en wagen bij ons huis. Wij waren vanaf melkfabriek Dinkelland de eerste
klant op zijn bezorgroute van zuivelproducten in het dorp.
Normaal kwam hij ons huis binnen met een opgewekt en een langgerekt
'Moggggggge'. Dat klonk vertrouwd in mijn kleine oren, maar dat zou ik nu
vanmorgen voor de eerste keer missen. In plaats daarvan keek hij mij aan
en zei: 'Hee Paultje, wat is er met jou aan de hand, je ziet zo bleek'. Mijn
vertrouwen in de dag waar ik al lang tegenaan hikte was niet groot, maar
zakte door die opmerking naar het absolute nulpunt. De tranen kwamen en
die bleven de hele weg naar school komen. Tranen plensden op de Braakstraat, de Kosterstraat, het schoolplein van de Mariaschool tot aan de deur
van de kleuterschool. En daar stonden twee nonnen van het klooster mij en
de andere kinderen op te wachten. De reusachtige kappen waarin hun
hoofden leken te verdwijnen zorgden er niet bepaald voor, dat ik met veel
plezier de eerste stappen zette op weg naar de volwassenheid. Maar één
keer binnen was ik al kleurend en figuurtjes prikkend alles snel vergeten.
Tot het 'speelkwartier'. Op het schoolplein werd ik, en vraag mij niet waarom, in het gezicht gekrabd door een meisje met lang haar dat later de dochter van een Losserse agent van politie bleek te zijn. Hoe harder het bloed
stroomde hoe overvloediger werden ook mijn tranen van pijn en verdriet.
Op mijn begeleidende gekrijs zou een speenvarken jaloers zijn geweest. De
verzorging door een non deed alles snel weer vergeten. En de reusachtige
pleister op mijn wang, die ik prachtig vond, bracht weer iets terug van mijn
mannelijke trots die toch door een meisje was aangetast.
Het betreffende meisje is enkele jaren geleden weer in Losser komen wonen. Ik denk niet, dat zij zich de situatie nog kan herinneren. Als ik haar in
het dorp tegenkom zal ik het haar toch nog eens vragen. Op mijn verdere
leven heeft zij namelijk een belangrijk stempel gedrukt. Bij het zien van een
vrouw met lange scherpe nagels ben ik op mijn hoede.
Paul Bulters
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OVER HET KORAALBOEK VAN DS. J.H. HULSKEN
(1786 – 1876)
Een aanvulling
Iedereen die aan historisch onderzoek doet kent het verschijnsel of probleem dat je op het juiste moment puzzelstukjes mist om vervolgens op een
veel later tijdstip bruikbare informatie aan te treffen. Dit is nu het geval.
Het gaat om een kleine aanvulling op mijn publicaties over Hulsken in Oet
Dorp en Marke Losser (2006-4) en de uitvoeriger versie in het tijdschrift Het
Orgel van de Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging, jrg. 104, 2008,
nr. 3, blz. 4-13 (thans: Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici).
In de hierna vermelde edities van de Opregte Haarlemsche Courant staan
advertenties, waarin het koraalboek van Hulsken te koop wordt aangeboden.
Het is niet duidelijk wie de advertenties heeft geplaatst, maar het ligt voor
de hand te veronderstellen dat Hulsken zelf daartoe het initiatief heeft genomen. Het lijkt erop dat hij met een voorraad boeken is blijven zitten en
actie heeft ondernomen. Het voorbericht van zijn koraalboek was immers
gedateerd 13 februari 1839.
Onderstaande tekst uit de editie van 28 maart 1843 is in extenso overgenomen zonder aanpassingen of wijzigingen. Bovendien is de oorspronkelijke regelindeling aangehouden.
Volledige Verzameling van al de ZANGWIJZEN, zoo
der Evangelische Gezangen, als der Psalmen, mitsgaders de
Lof en Bedezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in
gebruik, gezet voor het Orgel, Clavecimbaal en Piano Forte,
in gemakkelijk becijferden en in de hand liggende Letterbas,
en voorzien van de Klankladders der Kerktoonen, eenige Voorbeelden van Voorspelen, en een noodig berigt hoe men de
Kerk-Muzijk moet behandelen, ten dienste van Organisten
ten Platten Lande, en van min ervarene beminnaars der Koraal-Gezangen, door I.H. HULSKEN, Predikant te Losser,
bij Oldenzaal, Prijs f 2,50, en is te bekomen te Amsterdam
bij C.J. Borleffs; Arnhem J.A. Nijhof; Almelo J.T.
Sommer; Deventer A.J. van den Sigtenhorst; Dordrecht
Blussé en van Braam; Gorinchem J. Noorduijn en Zoon;
's Hage P.C. Dill; Haarlem de Wed. A. Loosjes; Middelburg van Benthem en Jutting; Rotterdam van Baalen;
Utrecht van Paddenburg en Comp.; Zutphen W.J. Thieme.
20

ǀ

Oet Dorp & Marke Losser 2014-1

Betreffende advertenties in de Opregte Haarlemsche Courant, met inhoudelijk soms geringe verschillen, zijn te vinden in de volgende edities:
1840, 3 december;
1842, 14 april;
1842, 21 april;
1843, 28 maart;
1843, 30 maart;
1845, 27 november;

1845, 6 december;
1847, 17 mei;
1848, 12 februari;
1848, 27 juli;
1849, 13 maart;
1866, 22 januari.

Uit de laatste advertenties kan de conclusie worden getrokken dat de verkoop van het aantal verkochte exemplaren, ten opzichte van de oplage,
teleurstellend moet zijn geweest. Wellicht is dit de verklaring voor het feit
dat het boek in de loop der jaren zeldzaam is geworden. Een exemplaar zal
men niet bij een antiquariaat vinden. In Nederlandse bibliotheken zijn totaal niet meer dan twee exemplaren aangetroffen.
De advertentie uit 1866 wijkt sterk af van voorgaande annonces, omdat
naast een beknopte omschrijving van het koraalboek een tweede publicatie
van Hulsken wordt aangeprezen:
Namen van de Dichters der Evangelische Gezangen en van de Componisten
van derzelver Melodien. De prijs bedroeg 30 cent. De prijs van het koraalboek bleef in de loop der jaren onveranderd fl. 2,50.
Een boekwerkje met gegevens over dichters en componisten van de Evangelische Gezangen was reeds in 1849 te Deventer uitgegeven onder de titel:
Namen van de dichters der Evangelische Gezangen en der componisten van
eenige in de Ned. Herv. kerk gebruikelijke koraalmelodieën. In het tijdschrift Het Orgel is hiervan al gewag gemaakt.

Mogelijk dat in 1866 getracht werd het restant van de oplage te slijten. Een
ander, groot verschil met voorgaande advertenties is dat de aangeprezen
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werken uitsluitend konden worden gekocht bij J.T. Sommer te Almelo en bij
Schalenkamp, Van de Grampel en Bakker te Amsterdam.
Belangrijk is de inhoud van de laatste advertentie die op 12 december 1866
in de Opregte Haarlemsche Courant werd aangetroffen. Hieruit blijkt dat
Hulsken 54 voorspelen schreef voor zijn geliefde instrument (zie afbeelding). Dit kan men een (her)ontdekking noemen.
Henny Wullink (Zwolle)

UIT DE BIDPRENTJESCOLLECTIE VAN DE HKL
Gerardus Mattheüs Blokhoff (overleden 11 mei 1882)
Gerardus Mattheüs Blokhof was van 1843 tot 1854 assessor resp. wethouder van de in 1811 tot stand gekomen gemeente Losser.
Naast de burgemeester bestond het bestuur van een plattelandsgemeente
vanaf 1825 uit de burgemeester, twee assessoren en de gemeenteraad. De
assessoren werden namens de Koning voor zes jaren benoemd door de
gouverneur van de provincie. Burgemeester en assessoren vormden het
dagelijks bestuur, waarvan om de twee jaar één lid aftrad. Gerardus (Gradus) Mattheüs Blokhoff volgde in 1843 de in dat jaar overleden Herman
Lippinkhof op als eerste assessor. Na de invoering van de gemeentewet
van 1851 werd hij door de gemeenteraad tot wethouder benoemd en bleef
dat tot 1854. Hij
was daarna nog
tot 1870 lid van
de
gemeenteraad.
Zie Losser voorheen en thans, in
1926 geschreven
door toenmalig
burgemeester
C.J.A. van Helvoort (nog verkrijgbaar bij de
HKL).
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DE WERKGROEP LOAKSTENEN

In Oet Dorp en Marke 2013/1 (blz. 10) heeft u kunnen lezen over de activiteiten van de Werkgroep Loakstenen, waarin vertegenwoordigers van de
Historische Kring Losser (HKL), De Dree Marken (DDM) en de Historische
Sociëteit Enschede Lonneker (SHSEL) samenwerken om zoveel mogelijk
Markestenen op de grenzen van de vroegere marken in hun werkgebieden
in oude glorie te herstellen en van een informatiebord te voorzien.
Zaterdag 15 februari 2014 was een feestelijke dag, want toen kon in aanwezigheid van flink wat belangstellenden het glas geheven worden op de
Snippertsteen aan het fietspad achter de klootschietbaan ‘Java’. Deze steen
markeert de grens tussen de vroegere marken Losser, De Lutte en Lonneker
en wordt daarom ook wel Driemarkensteen genoemd. (Zie de omslagfoto).
Eerder al, namelijk op 25 januari van dit jaar, werd de markesteen aan de
Strokappenweg (Losser), waar deze overgaat in de Penninkskottenweg (Enschede), herplaatst en van een informatiebord voorzien.
Op bovenstaande foto ziet u (v.l.n.r.) de werkgroepleden Jan Bakker
(SHSEL), Bennie Nijhof (HKL), Henk Stobbe (DDM), Harry van der Sleen
(SHSEL) en Harry Dekkers (HKL). De foto is gemaakt door werkgroeplid Wilma de Hoog (SHSEL).
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HIJ WAS EEN SMOKKELAAR
Hannes Ekkelboom. Geboren te Weststellingwerf op 22 juni 1894, zoon van
een goed opgeleide timmerman, verhuisde op jonge leeftijd met zijn familie
naar Losser. De verwachting was dat de arbeidsmarkt in Twente beter was.
De textielfabrikanten beleefden gouden tijden. En niet alleen in Twente.
Ook aan de overkant van de grens in Gronau en Nordhorn was de textielfabricage een belangrijke bron van inkomsten.
De woning in Losser werd na twee jaar verruild voor een huis in Overdinkel.
Hier leerde Hannes de op 6 september 1892 geboren Lum (Ummigje)
Leeuw kennen. Vanwege het gitzwarte haar had ze de bijnaam ‘Zwarte
Lum’. Ze trouwden op 11 april 1917. Vermoedelijk omdat er geen woning
voor handen was of gewoon uit avontuur gingen ze in een woonwagen
wonen. Hier werd het eerste kind geboren dat echter niet levensvatbaar
was. Lum vormde de gedachte dat haar doodgeboren vrucht een straf van
hogerhand was. Ze wilde niet langer in een woonwagen verblijven en daarom verhuisden ze naar een woning aan de Hoofdstraat, waar nu cafetaria
de Boemerang is.
De belangrijkste bron van inkomsten was het loon dat Hannes verdiende in
de textiel. Bovendien hadden ze een klein winkeltje van waaruit groente en
levensmiddelen werden verkocht en was Hannes ook nog eens straatmuzikant.

Drummer Hannes Ekkelboom (de smokkelaar), met klarinet Piet Ekkelboom
(broer van Hannes) en accordeonist Kobus de Vries.
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De kinderen Rikus, Koopje (Koos of Zus genoemd), Geert en Jaap werden
geboren. Inmiddels had een tweede verhuizing plaats gevonden. Het gezin
ging wonen aan de Hoofdstraat tegenover de Smederij Schulten.
Hannes had naast de inkomsten uit de textiel, de straatmuziek en het winkeltje een inkomstenbron ontdekt die zeer lucratief was. Weliswaar niet
geheel ongevaarlijk, maar och, het werd door zo velen gedaan en het geld
was snel verdiend. Het fenomeen smokkelen deed de gemoedsrust van het
jonge, drukke gezin Ekkelboom geen goed. Vooral na het uitbreken van de
oorlog in 1940 was de spanning, vooral voor moeder Lum, soms niet te
dragen. Het hele gezin wist waar pa mee bezig was.
's Nachts werd er geschoten aan de grens. De harten in huize Ekkelboom
sloegen menigmaal over en de zenuwen gierden door de kelen van de nog
relatief jonge kinderen. Wat een geruststelling dat Pa dan tegen het ochtendgloren weer thuis kwam.
Op vrijdag 13 september 2013 had ik een gesprek met de toen 80 jarige
Jaap, de jongste telg uit het gezin van Hannes en Lum Ekkelboom: ‘Ik kan
mij alles nog als de dag van gisteren herinneren’, verhaalt hij. ‘Mede door
het smokkelen heeft mijn moeder geen rustig leven gehad. Er was altijd
spanning. Dat had natuurlijk ook zijn weerslag op ons kinderen. En dat het
risico bijzonder groot was mag blijken uit het feit dat pa een keer thuis
kwam terwijl zijn kleding doordrenkt was met olie. Hij smokkelde meestal
koffie naar Duitsland en nam die nacht een blik bakolie op zijn rug mee
terug. Hij werd door een commies gesommeerd te stoppen. Maar aan dat
soort bevelen gaf hij geen gehoor en liep hard weg. Toen is hij beschoten
door die commies. De kogels boorden zich door het blik dat pa op zijn rug
meedroeg’.
Gelukkig kwam het gezin Ekkelboom met weinig kleerscheuren de oorlog
door. In 1945 werd gevierd dat Nederland onder het juk van de Duitsers uit
was. De twee oudste kinderen waren inmiddels getrouwd en woonden niet
meer bij Hannes en Lum. Geert en Jaap waren nog thuis. Het werken in de
textiel, de winkel, de straatmuziek en het smokkelen ging echter gewoon
door.
Jaap Ekkelboom vervolgt zijn verhaal: ‘Ik heb eigenlijk wel een fijne jeugd
gehad. In de oorlog hoefde ik maar sporadisch naar school. Ik was altijd in
het dorp onderweg. Dan bij de soldaten, waar we chocola en sigaretten van
kregen en dan weer met mijn vrienden op pad. Maar op 27 juli 1947 kregen
wij het trieste bericht dat pa aangeschoten was door een commies. Later
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hoorde ik dat pa op pad was geweest met een maat om te smokkelen. Op
de terugweg liepen ze over een akker waar korenschoven op stonden. Plotseling kwamen er twee commiezen uit de korenschoven en riepen: ‘Commiezen, halt of ik schiet’. Zoals al eerder gezegd deden de smokkelaars hier
niets op uit en zetten het op een lopen richting Tiekenveenweg. Hierna
werd door één van de commiezen een schot gelost. Pa kreeg een kogel in
de zijkant van zijn buik en die verdween uit zijn lichaam aan de andere kant.
De versie van de commies, zo hoorde ik later, was dat hij had gericht op de
benen van mijn pa, maar dat pa zich op het moment dat hij schoot hurkte
om onder het prikkeldraad door te kruipen. De maat van mijn pa verdween
in het niets. Pa werd aan een verhoor onderworpen door de commiezen. Ze
wilden weten wie die andere persoon was. Hij heeft dat niet verteld. Hij zei
dat hij alleen was. Hierop hebben de commiezen een ladder opgehaald van
de boerderij (nu Olde Meierink Bouwburo) aan de overkant van de Tiekenveenweg. Ze hebben pa daarop gelegd en hebben hem naar de boerderij
gebracht. Deze boer had de bijnaam ‘de Kieviet’. Meerder keren werd door
de commiezen aan pa gevraagd wie zijn ‘Kompel’ was. Hij heeft volgehouden dat hij alleen was. Telefoonverbindingen waren slecht in die tijd. Andere vormen van communicatiemiddelen waren er nauwelijks. Al met al duurde het vier uren voordat hij in het ziekenhuis in Enschede terecht kwam.
Mijn moeder vertelde me later dat ze in de ziekenauto waarmee Pa vervoerd was, meegereden was en toen ze vlak bij het ziekenhuis waren had
gezegd: ‘Hannes we zijn er bijna. Alles komt goed’. Hierop had pa gezegd:
‘Nee Lum, 't is afgelopen met mij’. Even later is hij op de operatietafel gestorven. Zijn darmen en lever waren door het schot geperforeerd’.
Dit voorval deed de gemoederen in het grensdorp Overdinkel flink oplaaien.
Een dorp van smokkelaars was diep in haar ziel getroffen. Doodgeschoten
voor 25 kilo koffie.
‘Die commies moesten ze ik weet niet
wat doen’. Omdat de
douane grote rancuneuze
problemen
voor de betrokken
commies voorzag is
hij direct overgeplaatst naar een voor
de bevolking onbekende bestemming.
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Jaap Ekkelboom vervolgt: ‘Mijn moeder had veel verdriet. Haar man overleden op 52 jarige leeftijd en de sociale voorzieningen waren nog niet wat
ze later waren. Gelukkig werd ze door de familie goed opgevangen en had
ze alle steun van haar kinderen. Toen kwam de begrafenis. Het smokkeldorp Overdinkel liep uit. Ik weet nog goed dat dominee van Doorn een grafrede hield. Eén zin uit die rede zal ik nooit vergeten: ‘Ik geef een eresaluut
aan Johannes Ekkelboom. Hij heeft de ongeschreven code dat je je ‘Kompel’
niet verraadt, geen geweld aangedaan’.
Sietse Smit
Noot auteur: Navraag bij Henk Olde Meierink leert dat zijn opa de bijnaam
‘De Kivik’ had. De bevolking van Overdinkel dacht dat het de Kieviet was.
Voordat de opa van Henk in Overdinkel terecht kwam woonde hij in Beuningen op een boerderij die de naam ‘De Kivik’ droeg.
Saillant detail: De auteur van dit verhaal is een kleinzoon van Hannes en
Lum. Zoon van Koopje Ekkelboom die gehuwd was met Kasper Nanne Smit.
Toen opa Hannes overleed was deze kleinzoon 77 dagen oud. Zijn vader
was op de boot onderweg naar Indië als dienstplichtig militair. Pas drie jaar
later keerde hij terug.
Noot redactie: (Her)leest u bij dit artikel ook nog eens ‘Grensdienst aan de
Dinkel’ (Oet Dorp en Marke 2009/2), waarin de heer J.H. Heikens herinneringen ophaalt aan zijn dienst als douanier in Overdinkel in de jaren 1947
tot 1953. Hij noemt o.a. een incident waarbij een smokkelaar van 10 kilo
koffie door een grenscommies werd doodgeschoten, als één van de redenen van zijn overstap van de Douane naar de Directe Belastingen. Als u de
betreffende aflevering van OD+M niet bewaard heeft kunt u het verhaal
ook nalezen op onze website.
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SOUVENIRS VAN DE WOESTE GROND
Souvenirs van de Woeste Grond is een samenwerking tussen Landschap
Overijssel en het Kunstenlab Deventer waarbij twee kunstenaars op pad
gaan om de verhalen in en over het landschap op te halen en te behouden
voor de volgende generatie. Landschap, natuur- en landschapsontwikkeling,
cultureel erfgoed, geschiedenis, verhalen, kunst en souvenirs worden op een
betekenisvolle manier aan elkaar gekoppeld en de lokale identiteit van acht
plekken in Overijssel van een drager voorzien.
Kunstenaars Heidi Linck (zie foto) en
Hans Jungerius, beiden bekend met het
ophalen van (niet altijd zichtbare) verhalen hebben in november en december
2013 elk op vier verschillende plekken
verspreid over de gehele provincie Overijssel bezocht om verhalen te verzamelen. Door kunstenaars te vragen die
vanuit hun artistieke fascinatie voor
landschappen werken, komen verhalen
naar boven die de al bekende historische verhalen verrijken met verbeelding
en nieuwe invalshoeken.
Doel van het project ‘Souvenirs van de Woeste Grond’ is om de verhalen
over de grote veranderingen in het Overijsselse landschap op te halen en
aan de vergetelheid te onttrekken en op deze wijze plekken van een verhaal
te voorzien. In de tweede fase van het project zullen acht kunstenaars in
2014 een souvenir maken op basis van de opgehaalde verhalen. De souvenirs zullen op verschillende plaatsen in de provincie verkrijgbaar zijn .
De verhalen uit Losser en de andere plaatsen zijn te lezen op
http://souvenirsvandewoestegrond.nl.
De Losserse verhalen zijn opgetekend door Heidi Linck, die door de HKL in
contact werd gebracht met potentiële verhalenvertellers.
Dit project werd mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel.
Er zijn inmiddels tien verhalen uit Losser en omgeving gepubliceerd. De verhalenvertellers zijn Johan van Nederpelt, Bennie Nijhof, Gerard Otto, Jan
Swennenhuis en Lammert de Veen.
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Van laatstgenoemde publiceren wij hierna (met dank aan Heidi Linck) het
verhaal ‘Aardappels halen’.
Lammert de Veen (1929) is geboren en getogen in Losser en al tientallen
jaren lid van de HKL. Lammert heeft veel tijd doorgebracht in de natuur
rondom Losser en hield daarbij altijd zijn ogen en oren goed open. En dan
kun je veel vertellen … Voor de HKL begeleidde hij eens (met verhalen) een
fietstocht langs markegrenzen. Recent wees hij ons nog op uit de Tweede
Wereldoorlog stammende mitrailleurnesten, waarvan enkele nu deel uitmaken van de fietsroute ‘Plaatsen van herinnering’.
De redactie
Titel: Aardappels halen
Bron: Lammert de Veen, Losser
Plaats: Overdinkel- Losser- Oldenzaal - Weerselo- Tubbergen- Kloosterhaar
en v.v.
Coördinaten: Onbekend
Auteur: Heidi Linck
Met dank aan: Historische Kring Losser.
In november 2013 heb ik
Lammert de Veen thuis
geïnterviewd over zijn
herinneringen aan het
landschap. Hij vertelde
prachtige verhalen, die ik
graag zonder inkorten
weergeef:
Lammert de Veen thuis in
Losser gefotografeerd
door Heidi Linck
Ik heb aardappels gehaald
in Kloosterhaar. Dat was
in 1944. Oktober ‘44, ik
vergeet het nooit weer. Er
kwam een oom van mij uit
Overdinkel bij ons langs.
Oet Dorp & Marke Losser 2014-1
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Toen had je veel meer familiebezoek als nu. ‘Nies,’ zo heet mijn moeder, ik
was niet thuis, hij zei: ‘Kan Lammert morgen mee, ik ga naar Kloosterhaar,
aardappels halen?’. ‘Ja, natuurlijk kan hij mee’, zei mijn moeder. Nou, ik
was met iemand weg geweest, ik kwam thuis, en toen zei mijn moeder:
‘Morgenvroeg ga je naar Kloosterhaar heen, met de wagen.’ Ik zei: ‘O, nou,
goed, ik ga wel mee.’ Ja, er was geen eten, er was geen drinken. Om een
uur of acht stond hij er ‘s morgens, met zo’n grote schilderskar. Ken je dat,
een schilderskar? Twee wielen, een bak. Met zo’n boom eraan, die kon je er
voor drukken. Hij had ook nog een zoon. Die was jonger dan ik. Die had een
doos, een kartonnen doos had ie op die kar staan, en daar zat wat in maar
ik wist niet wat.
En na een halve dag lopen zei mijn oom tegen mij: ‘Ga eens naar die boer
heen, neem een paar knotten wol mee, en die moet je ruilen tegen melk of
wat brood’. Dus ik naar die boer heen. Ja, die wou dat garen wel hebben.
Twee bolletjes garen, opgerold en wel. ‘Ja, wat moet dat dan kosten?’ zei
de boer. ‘Nou, doe maar wat melk, of een paar boterhammen, of een stuk
brood. Dat is allemaal goed’. ‘O, dat kan wel, zei de boer’. Nou toen hadden
we wat. En zijn zoon had ie ook naar een boer gestuurd.
En toen kwamen we, het begon al te schemeren, ergens achter Oldenzaal,
kort voor Weerselo. En toen zei mijn oom: ‘Nou moeten we een boer opzoeken’. En toen was er aan de rechterkant, kort aan de weg eentje. Er
stonden al veel fietsen. We dachten: ‘Hier zijn er meer’. Ik naar die boer:
‘Mogen we hier slapen?’ ‘Heb je lucifers bij je?’ zei de boer. Alles uit de
zakken. En dan mochten we het trapje op naar boven. Je zag er niks, er was
niks verlicht, niks, niks. Er lag allemaal hooi, en niet in balen, want die waren er toen nog niet, maar het lag allemaal los. Dat lag er allemaal. Daar lag
er één en daar lag er één. Je zag niks. En daar trapte je op één. En daar achterin daar was wel plaats. En als het licht werd ‘s ochtends, stond er buiten
een bak met water. Koud water, ja! En daarna verder.
We waren er bij Tubbergen door, en dan kreeg je daar een groot heideveld.
Aan de linkerkant gaat de weg af naar Vriezenveen. Er was ons een soort
huifkar voorbij gegaan. Twee paarden ervoor. Die waren misschien 150
meter voor ons, en aan de linkerkant had je een groot diep zandgat, en
rechts heide, er stonden nog wat noodwoningen. Het Brugterveld. Goedkope woninkjes waren dat. En toen kwamen er vliegtuigen aan. Vijf of zes
achter elkaar. Die vlogen altijd rond.
Die beschoten treinen, militaire voertuigen. En die schoten daar voor ons
die woonwagen van de weg af. Paarden dood, woonwagen in de brand,
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zulke gaten in de straat. Nou en toen hebben we een poosje aan de kant
gezeten met onze kar. En toen werd het weer rustig en toen zijn we weer
verder gelopen. Er was al wat volk bij, dat hielp. We hebben ons er verder
niet mee bemoeid. Verder. Verder.
Toen kwamen we eindelijk in Kloosterhaar. Een klein plaatsje, waar je vroeger die enorme ontginningen had. Het was allemaal veen, en turf hebben ze
er weggehaald. Heide zo ver als dat je kijken kunt. Kilometers. En dan had je
Heideveld bij
Overdinkel
(foto Heidi Linck)
een boerderij van de weg af. Grote boeren, die hadden allemaal honderden
bunders grond. En daar stond voor: Heerjansland. Die grote boerderijen
hadden allemaal namen. Wij er naar toe. En alleen de vrouw was er en die
riep: ‘Daarginds is ie weer, met die witte pet’. Nou, dat was wel van hier tot
aan de andere kant van het dorp, daar zagen we zo’n klein wit stipje. En dat
was allemaal van dat mulle zand. Het duurde wel een uur voordat we er
waren met onze kar. En toen waren we er. ‘Hoeveel moet je hebben?’ zei
hij. Ja, wij hadden wel een paar zakjes bij ons, maar hij had nog wel een
paar oude zakken, die konden we wel krijgen. ‘Nou, doe maar zes zakken’.
Toen hadden we zes zulke zakken aardappels. Dat was wat! Want toen
moesten we nog diezelfde weg terug met al die aardappels op die kar. Dat
heeft misschien wel twee uur geduurd.
Die oom die meeging, die was van alle markten thuis. Die was er echt geschikt voor. We moesten het kanaal over en dat kanaal werd bewaakt door
landwachters. Hij met die landwachters praten, en we konden doorgaan.
En toen kwamen we bij dezelfde boer als waar we de eerste keer overnacht
hadden. ‘Mogen wij in het hooi?’ ‘Ja, kroept er maar in! Lucifers hier naar
toe!’ Nou, weer in het hooi. ‘s Anderendaags weer verder. Maar mijn oom
had nog een paar van die bolletjes garen bewaard. Hij zegt: ‘Kees, mijn
zoon, ga jij naar die boer. Lammert, ga jij naar die boer’. Maar wat had die
vent nou gedaan? Die oom van mij, die had oud karton in elkaar gedrukt, en
daar had ie een paar slagen garen om heen gedaan, en dat was het. Dat was
dat garen. En toen kwam zijn zoon bij die boer waar hij al een keer eerder
geweest was. En die werd toen met de hond van het erf gejaagd.
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DE SMOKLERS
’n Zwoarn daamp lig oawer ’t laand
’t is stil, gin’n hofhoond heur i’j blekk’n.
Alleen oet natte kale beum
begint ’t zacht en droov te lekk’n.
Stikduuster is ’t van dichtbie en van wiedt’n
de moan is vot, iej zeet niks van gin’n ziedten.
Nen dikk’n daamp met fiene dröppel valt near
’t is wat ze neumt, richtig smokkelwear.
Dieks löp veurop met ’n puutke koffie, he wet waor he geet,
dan Hennik met botter, ok hee wet bescheed.
Nömmer dree Graads met goarn veur achter ’n poal.
En achteran Hearm, veur ’t eertste moal.
Opees ‘Halt kommiezen! Sta of ik schiet.’
‘Loap keals’, röp Dieks, ‘wie bint er sebiet.’
‘Ze scheet zoa nog mer nich, weast mer nich bange,
’t is groatsprekkerie, dat ken wi’j a lange.’
Dan … twee schötte, nen vlok, nen schreeuw, nen gil.
‘Vedan keals, wi’j bint er’, dan is ’t wear stil.
‘Den aap hew wear binn’n, wi’j bint weer oaver ’n streep,
hoast war’n ons dee duuvelse keals te leep!’
Dieks, Hennik, Graads, mer woar is Hearm, nommer veer?.
Ze roopt en ze loert, mer vernemt em nich mear.
’s Annerdaags, veur de zun, in ’n dreugn sloot
veunn ze em wear op zien puutke, mer Hearm was dood.
Hans van Huizen
(In 1984 ‘maakte’ Hans van Huizen, zoals hij dat zelf zegt, ‘enkele verzen’
die werden gepubliceerd in de bundel ‘Ezelsoren’ van de gemeentelijke
bibliotheek Denekamp. Het gedicht ‘De Smoklers’ is één van die ‘verzen’).
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