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Historische Kring Losser (HKL) 

De Historische Kring Losser zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het be-

houd van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (vooral van de 

dorpen Losser, Overdinkel en Glane), het vastleggen van informatie in publicaties 

en andere (audiovisuele) media en het organiseren van lezingen en exposities. 

Hierdoor blijft de kennis van het verleden actueel en wordt toegankelijk gemaakt 

voor een breed publiek. 

Bezoekadres: ’t Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser (zaal 1.25) 

(Op maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 tot 

12.00 uur en op afspraak). 

Correspondentieadres:  

Hogeweg 36, 7582 CH Losser 

Email: secretaris@historischekringlosser.nl 

Website: www.historischekringlosser.nl  

Bankrekening t.n.v. Historische Kring Losser 

IBAN: NL 35 RABO 0337 3080 98  

BIC: RABONL2U 

Bestuur 

Voorzitter 

Thea Evers* Dr. Staringstraat 7 7582 BL Losser 053 5382613 

Secretaris 

Peter Heerink Hogeweg 125  7582 CC Losser 053 5360520 

Penningmeester 

Harry Dekkers Ludgeruslaan 12 7581 DD Losser 053 5387993 

Gerda Hogebrink Lutterstraat 55 7581 BT Losser 053 5381291 

Andries Kuperus* Dr. L. de Bruijnstr. 12 7582 AA Losser 053 5383196 

Chris Meekers Allemansweg 52 7582 HL Losser 053 7519669 

Bennie Nijhof Kerkhofweg 195 7586 AD O’dinkel 053 5382778 

Jack Scholtens* Heidehof 54 7581 VJ Losser 053 5385756 

Georg van Slageren* Hogeweg 36 7582 CH Losser 06 1136 7831 

André van der Veer Willibrordlaan 38 7581 DT Losser 053 5383192 

Gerrit Wolf         Vosbultkamp 41   7586 GS     O’dinkel    06 2252 7053

*) Redactie van Oet Dorp en Marke 

Oet Dorp en Marke Losser 

Wordt aan het eind van elk kwartaal toegezonden aan de leden van de HKL. 

De jaarcontributie bedraagt € 17,50 (bij postverzending € 21,50) per jaar. 

Overname (geheel of gedeeltelijk) en publicatie van artikelen is alleen toegestaan 

met toestemming van de redactie en bronvermelding. 
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Omslagfoto:  

Op de foto linksboven ziet u Etty van ’t End (‘dat wicht dat bie Vreriks is’) die 

als kind in de hongerwinter met een kindertransport van Utrecht naar Losser 

liep en daar in het gezin van de familie Vreriks gastvrij onderdak kreeg. Haar 

belevenissen in Utrecht en Losser en onderweg vullen deze aflevering van 

Oet Dorp en Marke. 

Op de foto rechtsboven is ze geen kind meer, maar heeft ze de leeftijd die ze 

gehad zal hebben toen ze, jaren later, een poosje als onderwijzeres aan de 

Mariaschool in Losser werkzaam was. De kleurenfoto is gemaakt in 2013. 

Mevrouw Van ’t End is in 2015 overleden. De foto’s en het verhaal zijn be-

schikbaar gesteld door haar dochter Marilene Gathier. 
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Etty van ’t End 

Fotoverantwoording: 

Tenzij anders vermeld zijn de foto’s afkomstig uit het archief van de HKL en 

van Andries Kuperus. 
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VAN DE REDACTIE 
 

Deze eerste aflevering van Oet Dorp en Marke in het nieuwe jaar is zoals 

vaker het geval was, op de ‘huishoudelijke mededelingen na’ helemaal ge-

wijd aan een oorlogsverhaal. In augustus 2018 wandelde Marilene Gathier 

van Utrecht naar Losser langs dezelfde de route die haar moeder als kind in 

de hongerwinter aflegde. Wij berichtten daarover in Oet Dorp en Marke 

2018/3 en beloofden het verhaal dat haar moeder later over haar tocht in 

februari 1945 schreef, in de eerste editie van Oet Dorp en Marke 2019 te 

publiceren.  

 

De aankomst van Marilene Gathier (met rugzakje) in Losser. Zelfs RTV Oost 

was erbij. 

 

Het is een behoorlijk omvangrijk verhaal dat een uniek inkijkje geeft in het 

leven in Utrecht in de hongerwinter, de barre voettocht naar Losser en het 

leven in Losser kort voor, tijdens en na de bevrijding. Om de samenhang 

tussen de onderdelen in stand te houden is besloten om het artikel niet 

over meerdere afleveringen te spreiden. Daardoor telt deze aflevering meer 

pagina’s dan gebruikelijk en wordt het jaarverslag 2018 van de secretaris 

ook pas in de volgende editie (juni) opgenomen. Het jaarverslag zal wel 

tijdig voor de jaarvergadering van 14 april op de website worden geplaatst. 
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VAN HET BESTUUR 

Nieuwe secretaris 

Onze secretaris Georg van Slageren heeft besloten bestuurlijk een stapje 

terug te doen. Hij blijft voorlopig nog wel in het bestuur, maar heeft het 

secretariaat overgedragen aan Peter Heerink. Gerrit Wolf heeft het notule-

ren van de bestuursvergaderingen overgenomen. Georg zal zich de komen-

de maanden vooral bezig houden met de samenstelling van een jubileum-

boek, dat ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan in het najaar zal ver-

schijnen. 

Incasso contributie 2019. Een dringende oproep om meer machtigingen 

voor automatische incasso. 

Bij de vele leden, die een incassomachtiging hebben afgegeven, zal de con-

tributie 2019 in de maand april worden afgeschreven. 

Leden zonder machtiging ontvangen in die maand een nota. Aan hen het 

dringende verzoek om bij de betaling van de nota straatnaam en huis-

nummer te vermelden. Als u zich realiseert hoeveel Damhuizen, Poorthui-

zen en van Huizens etc., etc. wij onder onze 1100 leden tellen, beseft u ook 

hoeveel moeite het onze penningmeester kost om elke betaling aan de 

juiste persoon te koppelen. 

U kunt het de penningmeester gemakkelijker maken door alsnog een mach-

tiging af te geven die dan m.i.v. 2020 van toepassing is. Met een machtiging 

bespaart u ons veel tijd en ook (verzend- en andere) kosten. Vooral die tijd 

wordt bij een vrijwilligersorganisatie als de HKL is een steeds groter pro-

bleem! 

Bij de contributienota 2019 zal een machtigingsformulier worden gevoegd, 

dat u ingevuld kunt versturen naar onze ledenadministrateur Chris Mee-

kers, Allemansweg 52, 7582 HL Losser. U kunt het formulier ook scannen en 

mailen naar ledenadministratie@historischekringlosser.nl. 

Rabo Clubkas Campagne 

Al vele jaren ontving de HKL van de Rabobank een (bescheiden) ‘maat-

schappelijke donatie’. In 2018 is dat systeem vervangen door de Rabo Club-

kas Campagne. Klanten van de Rabobank kunnen drie stemmen uitbrengen 

waarvan maximaal twee op dezelfde 2 vereniging en/of stichting die zij een 

warm hart toedragen. Niet de bank maar de klanten bepalen dus welke 

clubs een financiële bijdrage verdienen. Vorig jaar werd er massaal op ons 

gestemd en dat leverde het mooie bedrag van € 857 op. Wij hebben het 

geld gebruikt voor de aanschaf van 2 laptops. 
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In 2019 stelt de Rabobank Twente Oost maar liefst € 125.000 beschikbaar, 

te verdelen onder de deelnemende clubs. Particuliere klanten van de Ra-

bobank kunnen van 19 maart tot en met 7 april hun stem uitbrengen. 

Onnodig te zeggen dat wij al onze leden/klanten van de Rabobank dringend 

vragen om twee stemmen op de HKL uit te brengen. 

 

Schenking 

Mevrouw Grete Nusmeier schonk ons een prachtig schilderij van de Marti-

nustoren en het omliggende plein. Het schilderij is vervaardigd door de 

bekende schilder Jaap van Kregten (1878 – 1967). Het is afkomstig uit het 

huis van Herman Nicolaas Nusmeier, de opa van wijlen haar man Hartmut. 

Dat huis werd gebouwd in 1910 en het is niet onaannemelijk dat het schil-

derij ter gelegenheid daarvan door Van Kregten op bestelling werd ge-

maakt. Grappige bijkomstigheid: het huis stond ongeveer op de plek waar 

nu de HKL in ’t Lossers hoes zetelt. De woning annex kantoor moest destijds 

wijken voor het nieuwe gemeentehuis. 

 

 

AGENDA 
 

Zondag 14 april: Jaarvergadering en excursie  

 

De jaarvergadering zal worden gehouden op zondagmiddag 14 april 2019 

bij Grand Café Smit. De vergadering begint om 13.00 uur. Na de gewoonlijk 

korte bijeenkomst gaan we een bezoek brengen aan het klooster Frenswe-

gen gelegen aan de rand van Nordhorn. Het is een prachtig historisch kloos-

ter (al gesticht in 1394) dat tegenwoordig openstaat voor iedereen. En je 

hoeft echt niet religieus te zijn om het speciale karakter van dit klooster te 

ervaren. 

We krijgen een rondleiding door dit complex en gebruiken daarna Kaffee 

mit Kuchen in het klooster. Wij gaan per bus en u bent circa 18.00 uur weer 

thuis. 

Wij vragen u een eigen bijdrage van € 7,50  p.p. en deelname is voor eigen 

risico. Het aantal deelnemers is beperkt tot 50 personen en plaatsing is op 

volgorde van binnenkomst. Wanneer u aan deze excursie wilt deelnemen 

kunt u zich vanaf dinsdag 19 maart tot en met uiterlijk zaterdag 30 maart  

aanmelden bij  Thea Evers, telefoon: 053 538 2613 of email: 

thea.evers@home.nl  
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HONGERTOCHT 
 

‘Dat wicht dat bie Vreriks is’ 

  

Hier volgt het verhaal van Etty van ’t End (‘dat wicht dat bie Vreriks is’) dat 

een uniek inkijkje geeft in het leven in Utrecht in de hongerwinter, de barre 

voettocht naar Losser en het leven in Losser kort voor, tijdens en na de 

bevrijding. (Red.) 

 

Ter introductie: Het gezin waarin Etty is opgegroeid bestaat uit: haar vader 

(kleermaker), haar moeder die ze moeke noemt, Rietje, geboren in juli 1925, 

Henry, geboren in januari 1929, Etty, geboren in november 1930 en Theo, 

geboren in januari 1934.  

  

De winter vanaf januari 1945  

Het was januari 1945 en langzamerhand werd het steeds moeilijker om nog 

wat eetbaars in huis te krijgen. De stemming in huis werd er niet beter op, 

want we gunden elkaar het licht in de ogen niet. Henry die altijd maar zeur-

de om weg te komen en moeke die doodsbang was dat hij opgepakt zou 

worden. Je hoorde ook zo vaak van jongens die opgepakt waren en naar 

Duitsland werden gebracht. Zelfs ons kinderleven kwam zo’n beetje tot 

stilstand, want steeds meer kinderen verdwenen van straat, omdat ze naar 

familie werden gebracht die in een gebied woonde waar nog wel eten was. 

De IJssel kon je nog wel over, maar iedereen werd streng gecontroleerd. Op 

een koude zondag in februari werd er van de preekstoel een brief voorgele-

zen. Daarin werd bekend gemaakt dat mensen die hun kinderen naar Oost-

Nederland wilden laten gaan, zich konden opgeven bij de pastorie. Kin-

deren tot 16 jaar konden aangemeld worden. Er was nl. een organisatie 

opgericht die het IKO heette. Dat was een interkerkelijke organisatie. Heel 

bijzonder in die tijd van de verzuiling. Zulke berichten werden nog wel van 

de preekstoel gelezen. Gepreekt werd er niet meer. Het was in die grote 

kerk zo verschrikkelijk koud dat ze ons (en ik denk ook zichzelf ) dat maar 

bespaarden. Wat een geluk dat ik juist uit die tijd veel heb bewaard. Bij de 

correspondentie die wij hebben gevoerd vond ik ook nog een verslag van de 

tocht die we later maakten. Ik citeer nu uit het verslag:  

‘Henry, mijn vader en Thea waren er direct voor om ons te gaan opgeven, 

maar mijn moeder en ik waren tegen; ik had allang gezegd dat ik nergens 

heen wou en mijn moeder gaf mij groot gelijk. Mijn moeder en vader had-

den twee maanden eerder mijn zusje van 19 ook al naar Zevenaar laten 

gaan en daar hadden ze al zoveel zorgen en spijt van gehad dat ze zich wel 

even bedachten voor ze ons lieten gaan. Henry had het toch zover weten te 
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drijven dat hij ons op kon geven, maar daar waren we nog niet verder mee, 

want we waren nog lang niet weg en zo was alles in het vergeetboek ge-

raakt’. Afgezien van de honger zaten we daar op dat kleine kamertje hele-

maal te verloederen. Toen Thea nog naar school ging, kwam ze op een dag 

thuis met luizen. Moeke had het nog niet meteen in de gaten, maar ze had 

haar hele hoofd al kapot gekrabd. Toen moeke ons ging controleren, zag ze 

natuurlijk dat wij dat allemaal hadden. Het erge was dat er niets voor was, 

tenzij je aan petroleum kon komen. Elke avond dat kammen met een stof-

kam boven een oude krant. Vlooien was ook heel gewoon, omdat de kle-

ding die wij af en toe nog in huis kregen ook niet smetteloos was. Ook daar 

was niets tegen te doen. Henry had een grote kapotte plek op zijn voor-

hoofd die maar niet wilde helen, welke zalf er ook opgesmeerd werd. Het 

begon klein maar breidde zich steeds verder uit. Geen wonder want het 

was hongeroedeem en daar had de dokter geen recept voor. Moeke ver-

zorgde de plek zo goed mogelijk, maar hoe kwam je aan verband of pleis-

ters. Eigenlijk was ons hele leven teruggebracht tot zorgen dat je aan eten 

kwam, het klaarmaken ervan, zorgen dat er voldoende hout in huis was en 

afwachten hoe lang het nog moest duren. Ik herinner me nog dat ik snakte 

naar het eind van die vreselijke winter, dan zou het in elk geval niet meer zo 

koud zijn. We speelden niet meer buiten en hokten zo veel mogelijk bij de 

kachel en gingen als die na het koken geen warmte meer gaf, maar zo vroeg 

mogelijk naar bed. ’s Morgens kwamen wij niet vroeg uit bed omdat moeke 

geen ontbijt meer voor ons had, ze dacht dat we dan de honger niet meer 

zo erg zouden voelen. Boeken konden wij nog steeds lenen bij Elckerlijc, dus 

zo gauw het licht werd, pakte ik mijn boek en ging lezen; maar mijn maag 

knorde toch wel door onder het lezen en de dekens waren ook te dun, dus 

was ik elke keer weer blij om op te kunnen staan en mijn ‘brunch’ kon ver-

orberen waarna het wachten werd op het avondeten.  

Iemand kwam op het idee om een novene te gaan houden ter ere van de H. 

Clemens Maria Hoffbauer. Hij was de patroon voor hopeloze zaken. Moeke 

had wat met deze heilige. 

Een novene is een negendaags gebed om bij een bepaalde heilige een gunst 

te krijgen. We geloofden er ook heilig in. Wie schetst onze verbazing dat er 

op dag vier een klant aan de deur kwam die papa kwam vragen of hij geen 

pak voor hem kon maken. En ja, hij had nog een coupon stof liggen, een 

zogenaamde winkeldochter ( een onverkoopbare lap stof uit betere tijden). 

En toen moest er gehandeld worden, want voor geld werd er niets meer 

verkocht. Hij bood voor het kostuum tien mud cokes, een vermogen toen. 

Cokes is ‘uitgegaste’ antraciet dat alleen in potkacheltjes gestookt kan wor-

den. Wij konden dat natuurlijk niet buitenshuis opslaan want het zou gesto-

len worden. Papa maakte het luik in de keukenvloer open en deed tijdens 

het inladen geen stap daarvandaan. Bij zak negen zei die vent ‘zo dat zit er 
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in’. ‘O, nee’, zei papa ‘haal het er maar weer uit ik kom nog één zak tekort.’ 

De man koos eieren voor zijn geld en deed er nog een zak bij. Het moest 

uiteraard allemaal in het donker gebeuren want de buurt had er niets mee 

te maken. We konden nog even vooruit. Het probleem was wel dat de co-

kes in hele grote brokken werd geleverd en eer het in de kachel kon, moest 

er nog heel wat gebeuren, want het moest eerst geklopt worden. Het was 

een keihard werk want het is bikkelhard. Met de achterkant van de bijl 

heeft papa het klein geslagen want niemand anders kon het. En daarmee 

werd de rest van het terras verbrijzeld. Maar wij hadden voorlopig warmte.  

Losser 

Op woensdag 21 februari kwam ik thuis uit de kinderkeuken. Ik ging even 

naar Ali, maar even later werd ik daarvandaan gehaald, want er was een 

kapelaan aan de deur gekomen om te zeggen dat wij die middag gekeurd 

moesten worden. Dat betekende niet dat wij ook werkelijk weggingen, 

want er waren al zoveel kinderen gekeurd die nog steeds thuis waren. 

Moeke bedacht dat we allereerst naar de kapper moesten, want met dat 

luizenhoofd konden we natuurlijk niet door de keuring komen. We gingen 

naar kapper Van Basten, maar die wilde ons alleen knippen voor een paar 

blokken hout of een boterham. Ten slotte gaf moeke hem een paar hout-

blokken en een broodbonnetje, we hadden geen keus. We liepen naar de 

Nieuwe Gracht, maar daar was het zo druk dat wij voorlopig niet aan de 

beurt waren en dus liepen we maar een eindje de stad in. De keuring ver-

liep vlot en toen we om zes uur thuis kwamen, moest iedereen mijn ge-

kortwiekte haren zien. Om zeven uur kwam er een man van de IKO met drie 

loopformulieren naar Delden. Het leek me dat we dat nooit zouden kunnen 

volbrengen. Het werd hoog tijd om onze spullen te pakken. Ach, veel was er 

niet, het was een schamel beetje spullen die in de plunjezak gingen. Er 

moest ook een deken mee. Gek dat wij dat allemaal in het donker bij elkaar 

moesten zoeken en dat het toch lukte. Toch werd het elf uur eer we klaar 

waren. Koken en eten was er bij ingeschoten en we gingen met een lege 

maag naar bed maar dat was ook niet voor het eerst.  

Donderdag 22 februari 

De volgende morgen moesten we om zeven uur opstaan. ´t Was even moei-

lijk, want de morgens brachten we meestal in bed door, omdat er niets te 

eten was en omdat het nog koud was in huis. Om negen uur moesten we op 

de Oude Gracht zijn. Atie bracht ons samen met moeke weg. Uiteindelijk 

ging Thea niet mee. Dat hadden papa en moeke ´s nachts besloten. Moeke 

kon het niet opbrengen om ons alle vier te laten gaan. Ik ging tante Bep en 

oom Sjors goedendag zeggen en daar gingen we, nagezwaaid door papa en 

Thea. Toen we ons daar verzameld hadden, werd er nog het een en ander 
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geregeld. Er was ons wittebrood uit Zweden toegezegd en de bonnen er-

voor waren al bekend. Het wachten was nog op de uitdeling ervan. Die 

bonnen mochten de ouders van onze bonkaarten afknippen want die waren 

alleen maar in het westen geldig. Hier zagen we wie er allemaal meegingen. 

Ik kende alle kinderen; de meesten waren bij ons op school en allemaal 

hoorden ze bij de parochie. Er waren 30 kinderen en nog zes leiders die ik 

ook kende.  

Twee broers, de priesters Batenburg, waarvan er één kapelaan was in onze 

parochie, één priester student, dat was Wim Kuipers en drie mannen die in 

het kerkenwerk een functie hadden. Dat waren mijnheer Hoogbergen mijn-

heer Burgers en mijnheer van Dongen. De priesters liepen bij de Duitsers 

minder in de gaten, omdat ze hun priesterkleding droegen. Om elf uur wa-

ren we klaar om te vertrekken. We werden in een rij opgesteld. Achter ons 

reden drie bakfietsen met koffers en verdere bagage die door de leiders 

werden gereden. Henry was misschien wel de oudste, hij was in januari 16 

geworden, verder een paar meisjes van mijn leeftijd van 14, dus de rest was 

jonger. De jongste was Pietje van Opheusden, een broertje van Paul die 

later tegenover ons woonde in De Bilt. Hij was pas zeven jaar en heeft zich 

later geweldig geweerd. We liepen de Oude Gracht af, draaiden de Potter-

straat in en liepen over de Voorstraat. De ouders gingen zolang mogelijk 

achter ons aan, maar op de hoek van de Wijde Begijnenstraat moesten ze 

richting Tuindorp. Het laatste wat moeke tegen me zei was: ‘Geen heimwee 

hebben hoor meid’. Natuurlijk beloofde ik dat, maar ik besefte tegelijkertijd 

dat ik het nu zelf moest klaren; moeke verdween voor heel lang uit mijn 

gezichtsveld. Gelukkig dat ik Henry bij me had, mijn grote broer, hoewel ik 

had beloofd dat ik op hem zou passen en erop zou letten dat hij zijn wond 

goed verzorgde en op tijd zijn haar liet knippen. We zwaaiden zolang we 

elkaar konden zien en gingen verder de Voorstraat af. Gelukkig, dat was 

achter de rug, want ik had er heel erg tegen op gezien. Op de Biltstraat za-

gen we ineens Tante Bep en Riny, het buurmeisje aan de andere kant. We 

zwaaiden zolang we ze konden zien. We gingen over de Utrechtse Weg en 

sloegen af de Amersfoortse Straatweg op. Om half twee waren we in Soes-

terberg. Hier mochten wij onze boterham opeten die we mee hadden ge-

kregen en werden onze voeten verzorgd. Ik keek eens om me heen, dit was 

dus Soesterberg waar papa met de buurmannen bomtrechters moest 

dichtgooien. Ik was nog niet moe maar tegen dat we Amersfoort bereikten 

begonnen mijn voeten toch wel te branden. We hadden er zo’n 20 km op-

zitten, maar het einde was nog niet in zicht. De leiders zeiden dat wij in 

Achterveld zouden overnachten. Ik had geen idee waar dat lag en dat bleek 

in de buurt van Barneveld te zijn, en dat was nog wel een ‘stief kwartiertje’. 

Om vijf uur bereikten we Achterveld, maar daar moesten wij nog een uur in 

het koude donker blijven staan, want kapelaan noch pastoor was thuis. Ik 
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had het toen wel gehad. Ze begonnen de kinderen te verdelen. Er kwam 

iemand zeggen dat een boer plaats had voor vijf kinderen waarvan één 

leider. Daar kon Henry dus voor in aanmerking komen. Ik ging er met Betty 

en haar broer Marius bijstaan en Anneke van de Sommen van tien die bij 

ons om de hoek woonde. We sloften naar de boerderij waar het in ieder 

geval warm was. Ik had vreselijke honger want het laatste wat we gehad 

hadden was de boterham in Soesterberg. En nu was het al avond. We gin-

gen om de tafel zitten en de boer begon te bidden maar ik had allang gezien 

dat er een grote pan aan een ketting boven een open vuur hing. De boerin 

schepte ons een bord karnemelkse pap op en we kregen een boterham. 

Toen ik me afvroeg wat we nu zouden krijgen, was het afgelopen. Er was 

voor ons ieder nog een klein schepje pap en toen waren we klaar. Toen ik 

begon te eten, besefte ik pas dat ik rammelde van de honger en het kostte 

me erg veel moeite om die er weer onder te vechten. Na het eten nam de 

boer de kaars mee en bracht ons naar de deel. Links stond een rij koeien en 

daartussen stond een ladder. We moesten naar boven klimmen om op de 

hooizolder te komen. Daar probeerden wij een plekje te vinden om ons in 

te graven. Het viel niet mee. Boven ons was een dakraam, maar er ontbrak 

een ruitje. Het was een heldere koude februarinacht want ik zag de maan 

door het raampje schijnen. We hadden het koud en toen kwamen Betty en 

ik op het idee om zo dichtmogelijk tegen elkaar aan te kruipen en dan on-

der twee dekens te gaan liggen. We trokken onze jassen zo dicht mogelijk 

om ons heen en namen Anneke tussen ons in. Ook toen wilde het niet luk-

ken. We bleven maar aan het kletsen en lachen en op een gegeven ogen 

blik moest ik plassen. We hadden geen idee of er een wc was en het was 

overal was het aardedonker. Ik klauterde voorzichtig de ladder af en be-

landde tussen de koeien. Ik was bang om een trap te krijgen of in een van 

de vlaaien te trappen. Toen weer moeizaam naar boven. Van slapen kwam 

niets, want toen moest de een na de ander weer die ladder af.  

Vrijdag 23 februari.  

Eindelijk werd het toch morgen. Aankleden en wassen was er niet bij en we 

gingen gauw aan tafel zitten. Weer hetzelfde ritueel als gisteravond: een 

bord karnemelkse pap en een boterham. Die boer zal het wel goed bedoeld 

hebben, maar hij had geen vijf doodvermoeide kinderen op een koude 

tochtige hooizolder moeten laten slapen. 

We gingen op weg naar onze verzamelplaats en stelden ons met knorrende 

magen op om te vertrekken. De leiders klommen op hun bakfiets en daar 

ging de karavaan richting Uddel, want dat was onze bestemming voor de 

tweede dag. Dit keer trokken wij dwars over de Veluwe. De Straatweg was 

korter geweest, maar daar durfden ze niet overheen. Dag en nacht hingen 

daar geallieerde jagers boven en schoten alles van de weg wat ook maar in 
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de verste verte leek op militair verkeer. De Duitsers hadden hun voertuigen 

wel goed gecamoufleerd met allerlei takken en er waren zelfs Rode Kruizen 

op de auto’s geschilderd. Maar de Yanks wisten dat ze in de maling werden 

genomen en schoten ze evengoed overhoop. Ook wij hadden lakens met 

een Rood Kruis op onze bakfietsen. Heel wat etenhalers hebben daar de 

dood gevonden. Niet zozeer als doelwit maar eerder als medeslachtoffers. 

Het was regenachtig en koud weer die dag. We zouden naar Stroe lopen om 

daar te rusten. Toen ik eenmaal de stijfheid uit mijn benen had gelopen, 

kon ik zelfs genieten van de tocht. De Veluwe was toen nog zo ongerept. 

Toen we in Stroe aankwamen, was er geen huis te bekennen, we liepen 

verder tot we bij een schuur kwamen waar we onze boterham op konden 

eten en even een poosje konden rusten. Ik was blij dat we tegen de avond 

in Uddel op de plaats van bestemming waren. Eén van de leiders ging naar 

de mensen die voor onze opvang moesten zorgen, maar er was kennelijk 

iets verkeerd gegaan, want ze hadden niet op ons gerekend en toen moest 

er naar een onderkomen voor ons gezocht worden. In een smederij hebben 

we een beetje uitgerust tot ze alles geregeld hadden. Dat was weer wach-

ten en we waren moe hadden honger en het was avond. O, wat hebben wij 

gedurende die tocht lang en vaak moeten wachten. We werden naar een 

eierhal gebracht die buiten het dorp stond. Het was inmiddels echt donker 

en het was even zoeken voor we hadden gevonden waar we moesten zijn. 

Middenin stond een grote tafel en langs de kanten lag allemaal stro. Eerst 

kregen we brood en een beker melk aan tafel en daarna mochten wij een 

plekje zoeken in het stro. Het zag er bijna gezellig uit met het olielampje op 

de tafel en wij op de grond. De mannen stopten ons één voor één in met de 

deken en kwamen toen met armenvol stro die ze over ons heen gooiden. Ze 

zeiden ons allemaal welterusten. We mochten nog gezellig kletsen en la-

chen, maar het duurde niet lang of het werd stiller en stiller. Het voelde zo 

veilig met onze eigen groep, zo kon je heel lang en heel diep slapen.  

 

Zaterdag 24 februari  

De volgende morgen kregen we weer aan tafel een boterham en een beker 

melk. De bakfietsen werden weer geordend en niet lang erna stonden wij 

klaar om te vertrekken naar Deventer. Het eerste stuk konden we met boe-

renkarren een eindje rijden. Vandaag moesten wij Deventer bereiken, dat is 

vanuit Uddel best ver, maar ze beloofden ons dat we vanuit Apeldoorn met 

brandweerauto’s naar Deventer zouden worden gebracht. Dat was nog 

eens boffen. Een eind voor Apeldoorn moesten wij de Straatweg op die we 

zo lang mogelijk gemeden hadden. Het weer was opgeklaard in de lucht 

was het rustig. Ik merkte dat mijn schoenen het gingen begeven. De zool 

liet los en ik had geen idee hoe ik dat moest herstellen. Het betekende dat 

ik bij elke stap het ene been iets hoger moest opheffen en voorzichtig 
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moest lopen. Op dat ogenblik reed Henry de bakfiets, dat deed hij wel eens 

en ik vroeg of ik een eindje mee mocht liften om wat uit te rusten. Waar ze 

zo gauw vandaan kwamen, weet ik niet maar ineens was de lucht vol met 

jagers. Dat betekende maar één ding: maken dat je van de weg komt. Henry 

stuurde onmiddellijk naar rechts. De weg daar gaat op en af en Henry was 

net aan het dalen en daarom schoot hij met een noodvaart naar de kant 

van de weg. De bakfiets schoot door in een greppel en kwam hopeloos vast 

te zitten. Ik schoot naar voren en belandde tussen de bramen.  

Ik kon alleen niet meer loskomen, maar ondertussen werd er op de weg 

hevig geschoten. Ik was echt doodsbang. Toen het afgelopen was, lagen er 

Duitse wagens ondersteboven op de weg. We laadden de koffers weer op 

de bakfiets, want die lagen ook overal om ons heen. We maakten als de 

bliksem dat we daarvandaan kwamen en wilden zo gauw mogelijk de weg 

verlaten. Ik had me flink bezeerd, zat vol krassen en had een grote winkel-

haak in mijn broek. Nou die broek was van later zorg, die schoenen waren 

erger. In de middag kwamen we dan heelhuids aan in Apeldoorn. Daar zou-

den wij wachten op de brandweer. Maar al wat er kwam, geen brandweer. 

We begonnen in problemen te raken. We moesten naar Deventer en daar 

moesten wij dus voor spertijd zijn. Het was half zes en om acht uur moesten 

wij binnen zijn. Er bleef ons niets anders over dan maar te gaan lopen. Het 

viel bitter tegen. Maar gelukkig, even buiten Apeldoorn kwam ons een auto 

achterop die ons 8 km meenam en de rest moesten wij zelf doen. Het was 

echt een rot tocht omdat we ons zo opgejaagd voelden. Op slag van acht 

uur kwamen wij Deventer binnen. Ik zie ons nog op een sukkeldraf de brug 

over lopen. Hier was ik echt bang, want de brug was een soort slagboom. 

Voor en achter werd die streng bewaakt door de Duitse wachtposten. Hen-

ry verborg zich zo goed mogelijk tussen de andere kinderen uit angst dat hij 

als grote jongen er uit gepikt zou worden. Hij vertelde later dat hij zich een 

beetje door de knieën had laten zakken om niet op te vallen. O, wat was ik 

blij dat we erover waren. Zoiets als ‘Nu zijn we zijn veilig’! (Ik beschouw die 

brug nog altijd als een slagboom een soort markering op mijn ritjes naar 

Twente). Ergens in de stad moesten wij in een school zijn. Ik weet niet meer 

waar, maar het was in de buurt van de brug. Doodmoe sloften wij daar naar 

binnen. Het was er naar mijn idee heel vol met mensen. Wij kregen te eten 

en direct erna werden wij naar een klaslokaal gebracht waarvan de vloer 

helemaal bedekt was met stro. Daar moesten wij zien dat we in slaap kon-

den vallen. Ook daar lukte het van geen kanten. Ten eerste was het daar 

heel vol en lawaaiig en ten tweede was het laagje stro zo dun dat ze ons net 

zo goed op de grond hadden kunnen leggen. Dit werd de derde dag dat we 

niet uit de kleren kwamen. Betty en ik kropen maar weer dicht tegen elkaar 

aan en kletsten zachtjes met elkaar om de tijd te doden. Tegen twaalf uur ’s 

nachts werden we opgeschrikt door een groot lawaai. Er kwam een nieuw 
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transport kinderen binnen. Het bleek een transport van de Pauluskerk te 

zijn. Ditmaal was het een stel kleintjes die met een vrachtauto gekomen 

waren. Het kleine broertje en zusje van Betty waren er ook bij. En dat 

moest allemaal op de grond in die klas. We lagen er als haringen in een ton 

tegen elkaar aan.  

 

Zondag 25 februari 

De volgende morgen ging het autotransport verder en wij moesten nog een 

dag in Deventer blijven. We gingen om negen uur eerst met zijn allen naar 

de kerk. Tijdens de preek ging het luchtalarm en moesten we gaan schuilen. 

De priester maakte de Mis heel snel af door achter elkaar Offerande, Con-

secratie en Communie te lezen; de zondagsplicht om de Mis bij te wonen 

was nog heilig in die tijd. Vlak in de buurt was een schuilkelder. Toen het 

sein veilig klonk, konden we meteen naar de school terug. Het was bar on-

gezellig in die school. Officieel heette het een passantenhuis, het was er vol 

met kinderen, etenhalers en andere mensen die onderweg waren. Wij 

noemden het ‘het fazantenhol’. Wij wisten niet hoe we die dag door moes-

ten komen, want we hadden niets om ons mee bezig te houden. Er waren 

alleen lagere school spelletjes en leesboekjes; buiten was het koud en guur, 

dus ook niet aantrekkelijk. Henry was met Hans Timmerman de boer op om 

wat eten te versieren, maar wij waren er te moe voor. En zo kroop de dag 

voorbij. Na het eten werden we in een rij opgesteld, want we zouden bij 

particulieren mogen slapen om ons eindelijk een goede nacht te laten ma-

ken. Toen we klaar waren om te gaan, misten we Henry en Hans. Ik was 

dodelijk ongerust dat hij ons niet meer zou kunnen vinden en dat wij dan 

zonder die jongens moesten gaan. En ik zou nog wel op hem passen. Tot 

mijn grote opluchting kwamen ze er vlak voor vertrek nog aan. Betty en ik 

troffen hele leuke mensen. Ze hadden al grote dochters en ze verwenden 

ons echt, we kregen zelfs een stuk pudding na het eten. Toen gingen wij in 

optocht naar boven, want daar boven op de zolder stond een groot twee-

persoonsbed.  

We konden ons eindelijk een keer wassen en onze tanden poetsen en toen 

stapten we in bed. Ik wist niet dat er zulke zachte bedden bestonden, zo 

heerlijk voelde dat. Eindelijk lagen we nu eens echt lekker. Ik denk dat we 

niet langer dan vijf minuten wakker hebben gelegen en konden de volgende 

morgen er bijna niet uit komen. We kregen een lekker ontbijt en we trok-

ken weer naar ‘het fazantenhol’. Toen wachtte ons nog een moeilijk mo-

ment, we moesten afscheid nemen van onze leiders. Ongelofelijk hoe je je 

in een paar dagen zo hechten kan aan mensen. Ze waren de mensen die 

ons bemoedigd hadden en getroost. Onze voeten hadden verbonden en het 

eten pijnlijk eerlijk verdeelden. We gaven ze brieven mee voor thuis en zij 

beloofden verslag te doen aan onze ouders. Zij waren het laatste stukje 
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thuis. We waren verdrietig en zetten ons bij voorbaat al af tegen de nieuwe 

leiders. Ze konden niet verder met ons mee, want we wisten dat de IJssel 

heel kort daarop gesloten zou worden en dan hadden zij niet meer terug 

gekund. Dat werd ook waar, want een dag of drie later werd de IJssel defini-

tief gesloten. (wat wij toen niet wisten: dat het tot juni zo zou blijven). En zo 

stonden wij klaar om het voor ons ‘beloofde land’ te betreden.  

 

Maandag 26 februari  

De dag begon al goed. Voor we weg waren, ging het luchtalarm en we 

moesten naar de kelder. Het duurde anderhalf uur eer het sein veilig werd 

geblazen en al die tijd kon wij niet vertrekken. Het werd elf uur toen we 

zover waren. We liepen de stad uit en namen de straatweg naar Holten. Al 

het oponthoud onderweg zorgde altijd voor extra haast, omdat wij hoe dan 

ook om acht uur ’s avonds op de plaats van bestemming moesten zijn. Dat 

was vandaag Markelo en dat was nog een heel eind. Onze nieuwe leiders 

liepen met ons mee. Het waren een man en een vrouw, nog vrij jong. Ik 

weet hun namen niet meer als ik ze ooit heb gekend, want ze interesseer-

den ons geen lor. Ik kan me niet herinneren dat ik ook maar een paar 

woorden met ze gewisseld heb. De bakfietsen waren ook verdwenen en 

wat er met de bagage gebeurde, weet ik ook niet maar die was onderweg 

niet bij ons. Zonder afspraak namen wij, de oudere meisjes, de kleintjes 

vanzelfsprekend onder onze hoede. Doordat de bakfietsen niet meer met 

ons meereden, konden de kleintjes ook niet meer af en toe een eindje mee-

liften. Betty en ik namen Pietje tussen ons in. Ieder een hand en als het echt 

niet meer ging droegen we hem mee. We konden onze handen zo in elkaar 

grijpen dat er een soort zitje ontstond. Het was erg zwaar. Mijn schoenen 

waren een groot probleem. Doordat ze steeds verder uit elkaar gingen val-

len, begonnen mijn voeten steeds meer branden en zaten er behoorlijk veel 

blaren op. De Holterstraatweg is een lange rechte weg met misschien maar 

één bocht. Uitzonderlijk saai. Langs de weg af en toe een boerderij en ver-

der niets. We moesten steeds vaker aangespoord worden om door te lo-

pen, maar eigenlijk luisterde niemand meer. Ik zette mijn linker voet auto-

matisch voor de rechter, 18 oneindige kilometers lang. Er kwam geen eind 

aan. Door het luchtalarm hadden we veel tijd verloren, zodat van rusten 

ook niet veel terecht kwam. Af en toe trokken Betty en ik een sprint en 

probeerden de rij een eind voor te komen. Dan klopten we aan bij een 

boerderij en vroegen om een boterham want we hadden honger. Als we die 

hadden gekregen, had de rij ons weer ingehaald. Maar op den duur waren 

we zelfs daar te moe voor. Eindelijk waren wij in Holten, het was eind van 

de middag. We sjokten de Dorpsstraat door en stopten op een pleintje. 

Daar zegen we neer op de stoep van een smederij. De leiders vertelden ons 

dat we met paard en wagen naar Markelo gebracht zouden worden; dat 
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was een heerlijk bericht maar ik geloof ook dat ze me met een stok nog niet 

overeind hadden gekregen. We kregen allemaal een bord pap, daar moes-

ten we het mee doen. Ik was misselijk, misschien wel van moeheid. We 

stelden ons op, maar er ontbraken er een paar en natuurlijk was Henry daar 

ook weer bij. We wachtten heel lang, maar er kwam niemand opdagen. We 

werden vast in de wagens geladen. Er stonden er drie te wachten; onder op 

de bodem lag stro. Eindelijk kwam het stel opdagen. Lies en Hans Timmer-

man kenden daar in de buurt een boer en daar waren ze eens lekker gaan 

eten. De leider was woedend, maar dat hadden onze eigen mannen denk ik 

anders opgelost. Ze klommen snel op de wagen. Ik maakte gauw een plaats 

voor Henry zodat hij naast mij kon zitten. We sloegen onze deken om ons 

heen en kropen dicht tegen elkaar aan.  

Er werden dekzeilen over ons heen gespannen en zo voelde het heel veilig. 

Het was donker en de paarden stapten rustig over de landweg. Opeens 

fluisterde Henry mij zachtjes in mijn oor: ’Etty pak eens aan’ en ik kreeg een 

grote korst brood in mijn hand geduwd. Toen was op het leven opeens 

weer even mooi. Heerlijk warm in mijn deken, lekker liggend in de wagen 

en een mond vol brood. Toen we op onze plaats van bestemming waren, 

stapten we uit bij een school. We werden naar een klas gebracht waar stro 

op de grond lag. De klas was zo vol dat wij, de grote meisjes, met zijn zessen 

in een ander lokaal mochten slapen samen met de leider en leidster. Ach-

teraf gezien wel raar dat ze die andere klas zonder toezicht lieten. Inmid-

dels was het al laat voor we eindelijk geïnstalleerd waren. Ik sliep al voordat 

ik in bed lag. Maar niet lang daarna was ik al weer wakker. Het bleek dat er 

niet ver van ons vandaan een V2 basis was. De V2 (of V1) was een soort 

raket. 

 Een V1 wordt naar een lanceerinstallatie getransporteerd. 
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De naam stond voor Vergelding 1 en 2. Die V2 was gericht op Londen, maar 

vaak ontploften ze al voor ze hun bestemming hadden bereikt en half Den 

Haag is er mee in puin geschoten. Die nacht waren ze heel druk met lance-

ren.  

Je hoort bij het afschieten een hoog gillend geluid en zolang dat aanhoudt is 

er niets aan de hand, maar als het plotseling ophoudt komt hij naar bene-

den. Ik kon er niet van slapen en lag maar steeds gespannen te luisteren. 

Dat gevoegd bij de moeheid zorgde voor een moeilijke nacht, want ik was 

bang. Ik kon maar niet wennen aan het slapen in het stro zonder kussen. 

Dat was dus een rot dag en een even ellendige nacht.  

Dinsdag 27 februari  

Al vroeg konden we vertrekken. We hadden een goed ontbijt gehad dus we 

merkten eindelijk dat er in deze buurt meer eten was. Vanaf Markelo kon-

den we een eindje met een paard en wagen naar Goor. In een café kregen 

we een beker melk, hoewel we hoopten op een boterham. Mijn schoen 

begaf het nu definitief dus ik mocht nog een eindje mee op de wagen met 

nog een paar ‘invaliden’. Vlak voor Delden kwam ons een autobus tege-

moet. De chauffeur stopte en vroeg ons of wij het kindertransport waren 

dat ze verwachtten. Toen mochten wij instappen. In Delden werd er nog 

het een en ander geregeld want dat was onze voorlopige bestemming en 

van daaruit werden de kinderen verdeeld. Toen we stonden te wachten, 

schoot Betty gauw even een bakkerswinkel in om brood te vragen. Ik kreeg 

er de helft van mee. Ik stond voor in de bus. Op het stoeltje naast de chauf-

feur zat een kapelaan en ik vroeg waar we heen gingen. ‘Naar Losser’, ant-

woordde hij. Ik verstond het niet goed en liet me de naam precies uitspel-

len. Dat zou dus onze definitieve bestemming zijn. Ik had er nog nooit van 

gehoord, maar de kapelaan vertelde me precies waar het lag. Nog verder 

dan Enschede begreep ik en dat was al vlak bij de grens. Ik was erg nieuws-

gierig en tegelijk een beetje bang voor al het onbekende dat mij wachtte. 

Eindelijk reden we Losser binnen en toen was het pas twee uur in de mid-

dag. Door die bus was ons een eind lopen bespaard.  

De bus stopte voor ‘Ons Gebouw’. Een soort dorpshuis. Er stonden wat 

vrouwen achter de balie die ons van eten voorzagen. Er stonden grote scha-

len met brood waarop geraspte kaas was gestrooid met daarbovenop een 

snee Twents roggebrood. Ik smulde. Het was er een drukte van belang, 

allerlei mensen kwamen er binnen en begonnen rond te kijken naar een 

kind. Toen ik zag dat er kinderen vertrokken met mensen, werd ik ineens 

bang. Ik zag ertegenop om zomaar mee te moeten met een vreemde me-

vrouw. Ik zag hoe al die mensen langs die kinderen gingen, tot ze er één 

hadden uitgezocht. 
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Ons Gebouw, het verenigingsgebouw van de Hervormde kerk. 

 

Wij noemden het daar de slavenmarkt, zo voelde dat een beetje voor ons. 

Betty en ik glipten de zaal uit naar de toiletten en daar sloten wij ons op. 

We hebben er een hele tijd gezeten. Toen we hoorden dat het rustiger 

werd, kwamen we voor de dag. De zaal was zo goed als leeg. Ineens kwa-

men daar twee meisjes aan die meteen naar ons toekwamen en ze vroegen 

gelijk: ‘Hebben jullie nog geen huis’? Het leken leuke meisjes en opeens 

leek het me niet meer zo bedreigend om met iemand mee te gaan van je 

eigen leeftijd. Het ene meisje heette Truus en het andere Gerda. Ze deden 

maar een gooi wie wie zou meenemen, dus eerst zou ik met Gerda mee-

gaan en Betty met Truus. Maar ik wilde wel even onderhandelen, want ik 

wou wel even weten waar ik terecht zou komen. Ik vroeg aan Truus: ’Hoe-

veel kinderen hebben jullie, want ik wil graag naar een familie met veel 

kinderen.’ Ze vertelde dat ze er zeven hadden en zij was op één na de oud-

ste en een paar maanden ouder dan ik. Gerda was 17 en de jongste met 

twee grote zussen.  

Het was mij nu wel duidelijk dat ik met Truus mee wilde en Betty die thuis 

de oudste was van vijf wilde nu wel eens de jongste zijn. Dat Truus en Ger-

da zo laat waren, kwam omdat ze zich aanvankelijk niet op hadden gegeven 

om een kind uit het Westen op te nemen, maar Truus had gezien dat er een 

transport binnenkwam en was naar huis gerend om te vragen of zij ook zo’n 

kind mochten. ‘Nou vooruit.’ had haar moeder gezegd, ’ga dan maar even 

kijken of er één is, liefst een kleintje.’ (We hebben haar er heel vaak mee 

geplaagd.) Dat Truus mij meenam, was het beste wat me kon overkomen, 

maar dat wist ik toen nog niet. Ze nam me mee op weg naar huis. We liepen 
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door het steegje en ze wees haar huis aan. ‘Kijk,’ zei ze, ‘dat huis daar met 

die deur onder het dak.’ Het was ook een vreemd gezicht, een huis met een 

deur zo hoog. We liepen het steegje uit en kwamen aan een brede straat, 

dat was de Gronause Straat. Het was een vrijstaand huis en we liepen ach-

terom, meteen kwam er een grote herdershond uit zijn hok en zette het op 

een blaffen. We gingen door de achterdeur naar binnen en liepen via de 

bijkeuken naar de grote keuken. Daar stond een vrouw de was te strijken. 

Het was de hulp en ze zei tegen Truus dat ze moeder maar even moest roe-

pen. Ik had in de gauwigheid al wel gehoord dat het taaltje dat ze spraken 

moeilijk te verstaan was. Niet lang daarna kwam moeder binnen. Ik zag een 

knappe vrouw van een jaar of 40 die me vriendelijk ontving. Op een of an-

dere manier stelde ze me gelijk op mijn gemak. Ik begon me nu wat gerus-

ter te voelen dat ik het hier wel uit zou kunnen houden. In de keuken zat 

een klein kind te spelen, een kind met een kop vol hele blonde krullen; dat 

was dus Jopie, de jongste van drie. Ik had al gezien dat Truus ook zulk 

prachtig haar had en ook de moeder had krullerig haar. Moeder liep naar 

de broodkast en begon brood te snijden en ze vroeg; ‘’Je lust toch wel een 

boterham?’ Nou en of. Het was vreemd, maar ik had in Ons Gebouw toch 

wel wat boterhammen gegeten en ik dacht dat ik aardig genoeg had, maar 

binnen het uur had ik alweer honger en dat zou ook nog wel een poos zo 

blijven. Ze liet me rustig eten en onderwijl vroeg ze waar ik vandaan kwam 

en hoe mijn familie in elkaar zat en liet blijken dat ze wel begreep dat ik me 

nog wat onwennig voelde. Langzamerhand begon de familie binnen te 

druppelen. Als eerste kwam Gerard uit school en daarna Leny, Miep en 

Annie, en daarna de vader van het gezin. Ook weer een lange knappe man 

van een jaar of 40 met net zo’n krullenkop als de rest, alleen deze was don-

ker. Vader werkte zolang de winkel gesloten was in de gaarkeuken in Over-

dinkel. Zij hoefden zelf dat voedsel niet te eten, maar hij bracht wel elke 

dag een portie mee voor Hector, de grote herdershond. Dat eten zag er 

prima uit, zo kwam het bij ons niet uit de gaarkeuken. Als laatste kwam 

Benny thuis, hij werkte bij een bakker in Oldenzaal. We gingen aan tafel en 

moeder gaf me een plaats tussen Leny en Miep. Het was echt een tafel vol. 

We aten boterhammen want ’s middags werd er warm gegeten. Ik had wel 

even moeite met het onthouden van al die namen, maar dat had ik binnen 

een dag onder de knie. Toen we gegeten hadden en er opgeruimd was, 

pakte moeder haar stoel en draaide die achterstevoren en knielde er voor 

neer; dat deden de anderen ook en ik deed het ook maar. Ik had geen idee 

wat de bedoeling was, maar ze pakte haar rozenkrans en begon het rozen-

hoedje te bidden. Moeder bad vóór de anderen antwoordden. Na het ro-

zenhoedje bad ze nog een litanie van Maria en sloot het gebed af. Aan tafel 

werd er ook hardop gebeden. Daarna gingen de kinderen naar bed. Er was 

op mij nog niet gerekend met een slaapplaats, maar voorlopig moesten we 
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ons maar redden. We gingen naar boven en ik zag dat het een ingewikkeld 

huis was. Ik had alleen nog maar de bijkeuken en de keuken gezien. Die 

woonkeuken was de gewone verblijfplaats zoals daar de gewoonte was. 

Van de keuken kwamen we in een woonkamer met aangrenzend de slaap-

kamer van de ouders. Het winkelgedeelte zou ik morgen wel zien. Er ging 

een draaitrap naar boven. Aan de overloop waren in een halve cirkel vier 

kamers. De grootste slaapkamer was voor de meisjes en keek uit op de 

straat. In de kamer stonden twee tweepersoonsbedden. In de ene sliepen 

Leny en Annie in de andere Miep en Truus. En daar moest ik ook maar tus-

sen slapen. Natuurlijk lag ik in het midden want ze wilden alle twee naast 

mij slapen. Eindelijk kon ik eens bijslapen na die tocht. In de kamer ernaast 

sliepen Benny en Gerard. Jopie sliep bij vader en moeder op de kamer. 

 

Het huis van de familie Vreriks in februari 1965. Het pand werd afgebroken 

om de doorbraak van de Raadhuisstraat naar de Muchteweg mogelijk te 

maken. Rechts (met de etalages) was de winkel van Vreriks.  

   

Het verblijf in Losser  

De volgende morgen hoefde ik niet vroeg het bed uit. De anderen gingen 

naar de kerk. Moeder naar de Mis van zeven uur, vader en de kinderen om 

half acht. Daarna werd er ontbeten en gingen de kinderen naar school. 

Moeder zei dat ik de eerste paar dagen maar moest uitrusten en mijn voe-

ten laten genezen, want ze zagen er erg gehavend uit. Ik had maar doorge-

lopen omdat er geen keus was, maar ze waren erg pijnlijk. Toen Riek, onze 
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hulp en overdag onze medehuisgenoot, aan het werk was, nam moeder me 

mee naar boven. Daar haalden ze allerlei kleren uit de kast: broekjes, hemd-

jes en een onderjurk. Wollen kniekousen en een blauw rokje en een leuk 

truitje. Ze had al een paar schoenen van Gerard klaar gezet die naar de 

schoenmaker moesten, zodat ik weer iets aan mijn voeten had. Toen mocht 

ik mee naar de winkel. Eerst door de kamer, toen langs de kelder en dan 

kwam je in de winkel. De winkel was officieel gesloten en was wat scheme-

rig, maar moeder trok een gordijn weg en toen kon ik rondkijken. Die win-

kel vond ik een ware schatkamer. Langs de muren allemaal laden met on-

dergoed voor dames en heren, vakken voor wol en laatjes voor borduurga-

ren. Moeder ging achter de toonbank en trok een paar laden open. Er 

kwamen een paar mooie wollen kniekousen voor de dag en uit een andere 

lade haalde ze een jurk. Ze spreidde hem uit op de toonbank. Het was een 

mooi groen jurkje van wollen jersey, met een heel dun wit draadje er door. 

Ik paste hem aan en keek in de spiegel. Een nieuwe jurk voor mij, dat was 

lang geleden, want meestal kreeg ik ze van Rietje. Ik was er heel erg blij 

mee en moeder zei: deze is voor de zondag en de kousen ook. Ik had allang 

gezien dat alle meisjes mooie kleren hadden en nu had ik ze ook. Ik had al 

van alles gekregen van Truus, die was wat groter dan ik. Ik mocht uit de 

wolvakken garen uitzoeken om zelf een nieuw truitje te breien. Ik koos rode 

katoen en moeder zocht de goede breinaalden er bij. Ik was de koning te 

rijk en begon meteen de steken op te zetten. Na een paar dagen draaide ik 

gewoon met het gezin mee. Leny en ik moesten na het eten afwassen en 

dat was een hele klus, een vaat van tien mensen. Na de ochtendvaat ging 

Leny naar school.  

Moeder had gezien dat ik de aardappels heel dun kon schillen en daarom 

werd dat mijn taak. Moeder pakte een mand met aardappelen (tuffels zoals 

zij die noemde) en een grote pan. Als het mooi weer was, ging ik om de 

hoek van het huis op een bankje in de zon zitten. Jopie speelde altijd om mij 

heen en babbelde honderd uit tegen mij, in het plat natuurlijk en dan praat-

te ik in het ‘Hollands’ terug. Af en toe praatte hij me dan na en iedereen 

genoot daar dan van. Ondertussen was Henry ook geplaatst bij een boer 

aan de Oldenzaalse Straat. Boer Punte had nog wel plaats voor een jongen. 

Hij had zelf vier zonen zo tussen de 14 en 20 en twee dochters. Ze woonden 

daar in een grote boerderij midden in het bos. Naast de boerderij van Punte 

stond de grote hoeve van Boerrichter waar ze ook kinderen hadden van 

onze leeftijd. Halverwege de Oldenzaalsestraat ging je links af een karren-

spoor in en aan het eind daarvan stonden de boerderijen. Ze lagen daar zo 

idyllisch tussen de bomen. Het waren nog echt oude Twentse boeren hof-

steden. Het zou me niet verbazen als het huis van Punte ooit een ‘los hoes’ 

is geweest. Henry sliep met de oudste zoon in een slaapkamertje op de 

deel. Hij had er ook zo zijn eigen taken, maar hij vond het heerlijk. Elke 
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morgen liep hij naar de kerk in Losser, dat betekende drie kwartier heen en 

drie kwartier terug. Ik woonde dicht bij die kerk en vaak kwam hij wel even 

aan. Meestal ging ik wel één keer in de week naar Punte. Vaak met Betty en 

ook wel alleen. Je kon er heel leuk spelen in de hooiberg. Ze ontvingen mij 

daar ook altijd heel hartelijk; trouwens de jongens ook. Het buurmeisje 

Truus was net zo oud als ik en dus deed Truus ook vaak mee. Bij Punte was 

ook nog een oude opa in huis en die zat altijd in zijn schommelstoel achter 

het fornuis, vaak met zijn voeten in de oven. Hij was niet te verstaan. Hij 

had geloof ik maar één tand in zijn mond en hij sprak nog het oude boeren-

dialect. Het enige wat ik kon opvangen was: ’Ja wizze ‘(ja zeker). Hij hing 

hele verhalen op die mij ontgingen, maar toch had het iets, die oude man in 

zijn zwarte pak met zijn pet op achter dat fornuis. Toch was ik wel blij dat ik 

in het gezin van Vreriks was, daar paste ik ook beter. Naast ons woonde een 

juwelier met een grote dochter en aan de andere kant woonde een markt-

koopman in stoffen. De vrouw van buurman Hassing was heel erg dik en 

altijd was ik gefascineerd door die omvang; onbegrijpelijk dat iemand in 

deze tijd nog zo dik kon zijn. Zoiets had ik nooit eerder gezien. Naast de 

juwelier woonde een zuster van vader, tante Grada, die getrouwd was met 

een groenteboer. Tegenover ons huis was een klein weiland en daar stond 

het paard van Oom Dirk Berendse. Tante Grada hielp in de winkel en oom 

Dirk ventte langs de huizen. Daar hadden ze ook een jongen uit Utrecht, 

maar die kwam uit Zuilen. Iedereen kende in Losser iedereen. Ook mij; Ik 

was ‘dat wicht dat bie Vreriks is’. Dat plat dat de mensen spraken, daar  

‘Het klein stationnetje’ in Losser. 
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verstond ik in het begin bijna niets van. Toen sprak daar iedereen nog dia-

lect; maar ook daar was verschil in; je had dorps en boerenplat. Ik werd dus 

meteen in het diepe gegooid. Het duurde niet lang voor ik alles verstond, 

maar van de uitspraak bracht ik niet veel terecht. Het was wel lachen als ik 

het probeerde. Betty zag ik vaak, want ze woonde ook in de Spoorstraat 

zoals de Gronausestraat toen heette. Tegenover het huis van Betty stond 

een klein stationnetje met oorspronkelijk een spoorlijn naar Oldenzaal en 

Gronau.  

 

Betty was in huis bij een bakker waar ik ook vaak kwam. Af en toe mochten 

wij de mislukte beschuitbollen opeten en die gingen er best in. Het zou mij 

daar te stil geweest zijn, maar Betty had het daar goed naar haar zin. Ze 

werd er verwend en de mensen daar waren wat ouder en erg aardig. Twen-

tenaren zijn gastvrij en dat heb ik daar vaak ondervonden. Op een dag werd 

het ‘kantoortje’ leeggeruimd. In het kleine kamertje boven stond een bu-

reau en een kast. Die werden naar de zolder gedragen. Achter de slaapka-

mers was een hele grote zolder, daar kwamen we eigenlijk nooit; moeder 

alleen om bij regen de was op te hangen. Achteraan in die zolder zat die 

deur die ik bij mijn aankomst zo vreemd had gevonden. Hij zat wel stevig op 

slot. Moeder had besloten dat Leny en ik een eigen kamertje kregen. Truus 

bleef met Annie en Miep in de grote kamer slapen. Er werd een tweeper-

soonsbed in elkaar gezet en daarmee was de kamer ook zo goed als vol. 

Boven ons hoofd was een dakraam. Leny en ik vonden het daar heerlijk, we 

hoefden geen rekening meer te houden met de kleintjes die al sliepen als 

wij nog wilden praten. Met Leny had ik het meest contact, veel meer dan 

met Truus, wij deden in huis ook veel dingen samen. Later toen ik daar zo-

mers altijd logeerde was dat nog zo. We hebben wat afgekletst, daar samen 

in dat bed. Ondertussen had ik er een hele grote familie bij gekregen, want 

met het gezin kreeg ik er ook een grote hoeveelheid ooms en tantes toe. 

Allemaal aanvaardden ze mij als vanzelfsprekend ook als familie.  

Degene die ik het meeste zag, was oom Joop, de jongste broer van vader. 

Hij was nog niet getrouwd en woonde bij tante Grada. Oom Joop, een huis-

schilder, sliep bij ons, want hij zat eigenlijk ondergedoken, omdat hij gevaar 

liep opgepakt te worden. De oudste broer van vader was priester en kwam 

ook nog wel eens aanlopen. Opoe, de moeder van moeder woonde op een 

klein oud boerderijtje in ‘De Zoeke’, een klein buurtschapje van Losser. Dat 

boerderijtje lag daar weggedoken langs de es. Een waterput voor het huis, 

met bomen er om heen. Een plaatje uit een kalender. Ik heb er later nog 

een poosje gewoond. Af en toe kwam er bij Vreriks een pater op bezoek; ik 

weet niet bij welk klooster hij hoorde maar hij trok zich het lot van de kin-

deren uit het Westen bijzonder aan. Hij wilde altijd precies weten hoe ik in 

dat gezin functioneerde, maar ik weet dat moeder altijd heel veel goeds  
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over mij vertelde. Ze nam het altijd voor me op. Hij zei dan tegen haar dat 

de kinderen uit de stad zoveel rijper waren dan dorpskinderen, maar ze zei 

dan dat ze daar nooit iets van gemerkt had. In werkelijkheid was ik zo groen 

als gras, maar dat idee was er toen. Pater van Hal besloot om ook wat voor 

de oudere meisjes te doen. De kinderen die nog op de lagere school zaten, 

gingen allemaal naar de Mariaschool, maar voor ons was er niets. Twee 

keer in de week gingen de meisjes vanaf twaalf jaar naar een lokaal in het 

parochiehuis. Dat huis stond tegenover ons in ‘De Mucht’, zo heette dat 

land. Juffrouw Oosterbroek uit De Lutte gaf ons les. (later werd ze mijn col-

lega, toen ik in Losser werkte). Ze wilde ons de eerste beginselen van de 

Engelse taal leren, zodat wij ook wat konden zeggen als de bevrijders er 

waren. Ik vond het erg leuk, want ik had op school nog nooit eerder Engels 

gehad. Tijdens de Duitse bezetting kreeg je in de eerste klas al Duits en pas 

in de tweede Engels. Verder leerde ze ons een aantal gedichten en liederen. 

Daar waren ook Engelse bij. Pater van Hal gaf ons godsdienstles en Neder-

lands. Leuk dat ik het schrift nog heb waarin ik dat allemaal opgeschreven 

heb. Als ik uit het raam keek, zag ik de rogge om mij heen. Vooral toen het 

zomer werd, zag ik de wind over het koren gaan. Ik begon dan met mijn 

ogen zover mogelijk weg en volgde de golf van het koren tot vlak onder het 

raam. Ik kon me daar helemaal in verliezen, zodat ik soms niet meer hoorde 

waar het in de klas over ging. Dat roggeveld, ik heb er zo vaak gewandeld 

met Jopie. Dan vroeg moeder: ‘Etty wil ie wel een endken faarn met Jopie?’ 

Dat deed ik altijd graag en hij ook. Dan zette ik hem in het wandelwagentje 

en liep over het pad door de es. Onderweg plukte ik bloemen; korenbloe-

men, margrieten en klaprozen en wat er verder alzo bloeide. Dan liep ik 

met mijn boeket naar het Mariakapelletje en zette daar de bloemen neer. 

Er stond altijd wel een vaasje waar ik ze in kon zetten en er stond ook bijna 

altijd een gieter met water. Dan zong ik een Marialiedje, zeker in de Mei-

maand. Jopie scharrelde dan om mij heen en praatte honderd uit. Het ka-

pelletje staat er nog, maar nu midden in een woonwijk. En zo waren mijn 

dagen gevuld; Betty en ik gingen ook nog wel eens naar kinderen van ‘thuis’ 

op bezoek die bij boeren waren ondergebracht; vaak waren dat hele wan-

delingen, want het dorp Losser is wel piepklein, maar de gemeente is wel 

één van de grootste van Nederland. Ach, lopen waren wij gewend, want ik 

had behalve onze step nooit een ander vervoermiddel bezeten dan de be-

nenwagen. Maar altijd vond ik de familie waar ik woonde gezelliger en ging 

dan zielstevreden weer naar huis. Het enige wat mij altijd hinderde was de 

gedachte aan thuis. Al gauw kwamen de eerste brieven van thuis. Ik schreef 

trouwens ook veel. De post liep zeer onregelmatig, als hij al functioneerde. 

Als ik maar even kon, gaf ik de post mee aan mensen die onderweg waren, 

dat hield ook op toen de IJssel dicht was, maar er waren altijd wel mensen 

die een speciale vergunning hadden. Ik kreeg ook veel post terug. Moeke 
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gaf nog wel eens een brief mee met het ligschip ‘Pauliina’ normaal lag dat 

aan de Wittevrouwenkade. (Ik heb het in mijn schooltijd honderden malen 

zien liggen). Soms kreeg ik tijden niets en dan kwamen er drie brieven tege-

lijk. Zeker tot aan de bevrijding in mei heb ik geen heimwee gehad, maar na 

die tijd ging het opspelen. Het was zoiets als: alles is weer in orde, nou is 

wel genoeg geweest. Ook dat we de bevrijding van Utrecht niet hebben 

kunnen meemaken, vond ik erg. Als ik een brief had, ging ik altijd meteen 

naar Henry om hem te laten lezen. Soms had hij er dan ook één, maar vaak 

was hij ook aan ons beiden gericht. Elke avond was mijn laatste gedachte 

aan thuis: ‘Zouden ze wat te eten hebben, wie zaagt er hout en waar kun-

nen ze dat dan halen.’ Uit de brieven hoorden we dat Blauwkapel bijna elke 

dag gebombardeerd werd en dat er erg veel houthalers daarbij de dood 

vonden. Dat hout halen was een levensgevaarlijke bezigheid geworden, 

maar hoe kwamen ze er anders aan. Tussen de regels door las ik wel dat 

moeke er erg veel moeite mee had dat wij weg waren en dat vond ik vrese-

lijk.  

De brieven van papa waren heel leuk om te lezen, vol humor maar vooral 

ook vol hoop en optimisme. Hij ‘ging ervoor’, die laatste maanden. Pro-

beerde zelfs ons te bemoedigen en daar knapte ik altijd van op. Niet dat 

moeke klaagde, maar ik las het tussen de regels door. Je zou kunnen zeggen 

dat ik in twee werelden leefde, die van thuis en die van Losser en dat vond 

ik heel moeilijk. Ondertussen kwamen de legers steeds dichterbij. Eerst 

trokken ze vooral het Ruhrgebied en het Rheinland in, maar opeens zwaai-

de het Eerste Canadese Leger links af Nederland in en trok gestaag noord-

waarts. Wij begonnen al voorzichtig te speculeren hoe snel ze zouden op-

schieten en ze ons kwamen bevrijden. Maar door het gebrek aan betrouw-

bare berichten moesten wij er ook maar naar raden. Ik schreef in mijn brie-

ven maar steeds heel argeloos dat moeke en papa gerust naar ons toe 

mochten komen met Pasen, dat in 1945 op 1 en 2 april zou vallen, met de 

boodschap erbij dat zij mijn zomerkleren mee moesten brengen. In die tijd 

liepen Betty en ik eens in het Hannekerveld en zagen dat er boven ons 

hoofd een luchtgevecht aan de gang was. Spannend en angstig altijd. We 

bleven op veilige afstand, maar we konden alles goed zien. Het was prachtig 

weer zoals de hele maand maart zonnig en warm was dat jaar. We hoopten 

met hart en ziel dat de Tommy (de Engelsman) zou winnen, maar na een 

poosje zagen wij de machine tollend naar beneden dwarrelen. Tegelijkertijd 

zagen we tot onze opluchting ook dat er twee piloten met de parachute 

naar beneden kwamen. Arme jongens, dat betekende krijgsgevangenschap. 

Beneden werden ze door de Duitsers meteen opgepakt en weggevoerd. 

Voor hen was de oorlog voorbij. Op een dag hoorden wij heel in de verte 

kanongebulder. Het klinkt als een onweer ver weg. We wisten allemaal wat 

dat betekende: ZE KWAMEN ER AAN! Het gaf het gevoel van spanning en 
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angst. Wat zou er met ons gebeuren, konden we in Losser blijven, moesten 

we vluchten en zou er hard gevochten moeten worden? Wat zouden ze 

thuis in angst zitten, want zij kwamen dat ook te weten via de geruchten-

machine. Het liep tegen Pasen en ze waren in de buurt, want de kanonnen 

waren nu duidelijk te horen. Ik had me erg op Pasen verheugd, want dan 

konden we eieren eten zoveel als we op konden. ‘s Morgens  gingen we 

met zijn allen naar de paasmis, maar die duurde minder dan een half uur in 

verband met de oorlogstoestand. Voordat het middag was, hadden we al 

een paar maal in de schuilplaats gezeten in de tuin. Vader had een diep gat 

gegraven achter in de tuin om ons te beschermen voor rondvliegende 

scherven. Tijdens het middageten moesten we er ook een paar maal schui-

len. Vlak voor ons huis was een kanon opgesteld aan de overkant van de 

straat. Dat ding was wel meters hoog. Moeder had een stoel voor de win-

keldeur gezet en keek de weg op wat er zoal gebeurde. Ik zat een tijd naast 

haar, maar ik vond dat kanon maar een eng ding, nog geen 20 meter van 

ons vandaan, maar moeder legde me uit dat de kogels ver over ons heen 

zouden vliegen. ’s Avonds zaten we aan de maaltijd. Midden op tafel stond 

een grote pan met eieren. Ineens vloog de deur van de keuken open en er 

stonden twee Duitse soldaten in de keuken. Ze zagen er verschrikkelijk uit, 

je kon zien dat ze zo van het front kwamen. Zij hadden een baard van dagen 

en zaten helemaal onder de modder. Wij waren bang van die kerels. Ze 

wilden die eieren hebben en moeder maakte maar geen bezwaren, ze zaten 

nog in het net waarin ze gekookt waren, dus dat ging vlug en ze was blij dat 

 

Eiertikken op de Bleek (1924) 
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ze die soldaten weer uit de keuken had. Geen eieren dus. ’s Morgens had ik 

al wat eieren gehad, want in Losser is het folklore dat de kinderen op paas-

morgen naar de dorpsbleek gaan en daar tik ei spelen.  

Je moet dan met je ei tegen andermans ei tikken zonder dat het jouwe 

kneust. Wie wint krijgt het ei van de verliezer erbij. In Losser lagen overal 

lege eierdoppen op straat. In het rauwe ei werd een gaatje gemaakt en dan 

leeggezogen. Dus meer mensen dan wij hadden bezoek gehad van soldaten.  

 

De bevrijding in Twente  

De legers kwamen nu dichterbij. In Enschede werd al gevochten en ze lagen 

vlak voor Oldenzaal. Het ogenblik waar we vijf lange jaren zo naar verlangd 

hadden, naderde. Maar dat ik niet thuis zou zijn als het gebeurde, had ik 

nooit kunnen vermoeden en het was heel onwerkelijk. Ik verlangde toen 

heel erg naar ons eigen gezin. Samen met Truus liep ik doelloos door de 

straten.  

‘Zullen we eens gaan kijken waar Gerard blijft’, zei Truus, ‘want hij blijft wel 

heel lang weg.’ Hij was op de fiets naar boer Lenfert op de Oldenzaalse-

straat gegaan om melk te halen voor Jopie. Aan het begin van de straat 

stonden we tussen de mensen die daar ook stonden, waarschijnlijk te 

wachten op de bevrijders, want daar moesten ze vandaan komen. (De 

straatwegen naar Oldenzaal en Enschede komen op dat punt bij elkaar). 

Opeens zagen we Gerard aankomen, maar zonder fiets kwam hij lopend 

met de flessen melk in een tas. Hij vertelde dat een mof zijn fiets had afge-

pakt en erop vandoor was gegaan. Hij had er een andere voor in de plaats 

gegeven, maar dat was zo’n oud barrel dat hij die maar op het erf van Olde 

Daalhuis had gezet. Daar kon hij geen meter op fietsen. De Duitsers waren 

zelf ook van slag, want ze strooiden met snoepjes alsof het Sinterklaas was. 

Er trokken heel wat colonnes Duitse soldaten over de Spoorstraat, want dat 

was de weg naar Gronau, daar werd ook gevochten. De vliegtuigen van de 

Geallieerden vlogen erover en beschoten ze. Moeder vond het verstandiger 

dat we de nacht in de kelder zouden doorbrengen. Onze kelder was te klein 

voor zoveel mensen, maar de kelder van tante Grada was veel groter. Op de 

grond lag een laag aardappelen en daar overheen had ze dekens gespreid. 

Het was nu niet direct de ideale ondergrond voor een bed. Het lag in één 

woord waardeloos. We hadden eten meegenomen naar beneden. Het was 

er onrustig, want wij zaten wel met zijn zeventienen daar onder de grond. 

Na een poos vroeg Gerard of hij boven in de kamer mocht liggen, Harry, de 

buurjongen ging mee en ik mocht ook. Achter de winkel was een kamer die 

als mooie kamer gebruikt werd. Ik schoof een paar leunstoelen tegen el-

kaar, scharrelde wat jassen bijeen en maakte een soort bed; wel niet ideaal, 

maar altijd beter dan op een berg Eigenheimers. Van slapen kwam niet 

veel, daar was ik te opgewonden voor. Opeens vloog ik overeind door een 
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harde klap, het leek wel of er naast me een bom ontplofte. Ik hoorde in de 

verte glasgerinkel, maar had geen idee van wat er gebeurd was. We maak-

ten maar gauw dat we weer beneden kwamen. We hebben daar een poos 

gezeten, maar na een tijdje trokken we weer naar boven. Ik zocht mijn 

‘bedje’ weer op en probeerde toch maar een poosje te slapen. Maar kort 

daarna was er weer zo’n klap. Gek dat iets zo hard kan klinken en ineens 

vlogen de glasscherven om me heen. Ik probeerde overeind te komen, 

maar ik voelde overal scherven op de jassen en in de stoel. Ik probeerde om 

me heen te kijken en zag dat de etalageruit eruit was gevlogen en ook de 

verbindingsramen tussen de winkel en de kamer. Ik wilde wel zo snel moge-

lijk naar de kelder, maar ik durfde niet uit de stoel te komen. Ook Gerard en 

Harry wisten niet wat ze moesten doen. Toch hebben we ons zo voorzichtig 

mogelijk uit de stoel weten te werken. Gelukkig had ik mijn schoenen nog 

aan en dus liepen we voetje voor voetje naar de trapdeur. Daarna mochten 

we niet meer weg, maar het bleef rustig afgezien van de kanonnen verder 

weg. Eindelijk werd het een beetje licht en gingen we boven eens kijken wat 

er gebeurd was. In de kamer en in de winkel was het een ruïne. We gingen 

weer naar ons eigen huis. Het was vandaag tweede paasdag en het kanon-

gebulder werd steeds heviger. Moeder zei dat we die dag maar zo dicht 

mogelijk in de buurt van huis moesten blijven. Achter ons huis stond een 

telefoonhuisje en dat zou worden opgeblazen. Wij weer naar de kelder, 

maar er gebeurde niets en we kwamen weer naar boven. Ik liep de tuin in 

en toen zag ik een Duitser met handgranaten. Hij liep naar het huisje hij 

sloeg een ruitje in en gooide handgranaten naar binnen waarna hij weghol-

de en dekking zocht. Even later ontploften ze. Zoiets had ik nog nooit ge-

zien. De stenen vlogen alle kanten op. Later liep ik met Truus weer een 

eindje naar de Oldenzaalse straat en toen konden we zien wat er die nacht 

was gebeurd. De Duitsers hadden in een laatste poging om de geallieerde 

legers tegen te houden, stukken van de Enschedese en Oldenzaalse Straat 

opgeblazen. Het was echt een ravage. In de Spoorstaat was er geen ruit 

meer heel. Tot mijn verbijstering zag ik Henry er aankomen; niet omdat hij 

naar Losser kwam, maar omdat hij overal met oranje versierd was. Ik riep: 

‘Doe af die strikken, want de Duitsers zijn hier nog.’ Hij kwam uit Enschede, 

want dat was al bevrijd en hij had daar een feestje gevierd. Hij had sigaret-

ten bij zich en chocola. CHOCOLA! Ik wist niet wat ik hoorde en ondervroeg 

hem daar zo uitgebreid over, alsof hij van de maan kwam. Dus je kon zo-

maar van bevrijd naar bezet gebied lopen. Ik kon het bijna niet geloven. Hij 

had dus Tommy’s gezien en Canadezen! Ik liep gauw naar huis om dat won-

der te vertellen. Henry moest maar weer gauw naar huis gaan, vonden ze 

thuis omdat hij misschien in gevechten terecht zou kunnen komen. Moeder 

zat alweer voor haar winkeldeur en ik kroop nog even bij haar. Toen zagen 
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we iets wat je nooit meer in je leven te zien zal krijgen. De Duitsers trokken 

weg; en dat was op zich nog niet zo’n wonder, maar hoe.  

Het leek zo’n zooitje ongeregeld zoals ze daar liepen in vuile uniformen en 

modderige laarzen. Ze bewogen zich voort op alles wat wielen had: fietsen 

met en zonder banden, steps en karretjes achter zich aan met hun spullen 

en de rij werd gesloten door een soldaat op een vliegende Hollander. Ik zou 

het nooit geloofd hebben als ik het niet zelf had gezien. Ik heb in 1940 een 

zegevierend leger over de Biltstraat de stad Utrecht in zien trekken onder 

het zingen van ‘Und wir fahren, und wir fahren, und wir fahren gegen Enge-

land, Engeland! En ik heb ze precies vijf jaar later als een dief in de nacht 

zien weg sluipen richting Heimat, maar zingen was er nu niet bij en strak in 

de maat marcheren ook niet. Eerlijk gezegd deed het me wel goed; pas nu 

besef ik zoveel jaren later wat een intrieste vertoning dit is geweest. Nu de 

Duitse bezetting was verdwenen, vonden veel van de inwoners van Losser 

het tijd om de vlag uit te hangen. Vijf jaar zuinig bewaard en eindelijk zag ik 

ze wapperen, dat mooie rood, wit en blauw. Maar de illusie werd wreed 

verstoord, want opeens verscheen er een Duitse pantserwagen en schoot 

de vlaggen van de gevels. Ik maakte gauw dat ik weg kwam, maar ik had 

toch maar een poosje genoten van de gedachte dat we weer vrij waren. 

‘Blijf verder maar thuis’, zei moeder ‘het is te gevaarlijk buiten.’ We brach-

ten nog een nacht in de kelder 

door, maar bij het eerste 

streepje licht stonden wij weer 

in ons eigen huis. Het was rustig 

gebleven die nacht. We zaten 

ons net af te vragen of we nu 

bevrijd waren, maar we wisten 

het niet. Op het zelfde ogenblik 

struikelde vader de keuken 

binnen met de kreet: ’De Tom-

my’s zijn er.’ We renden met 

zijn allen achter hem aan door 

de winkel. Het regende buiten 

en ik was nog op mijn sokken, 

maar dat merkte ik helemaal 

niet. Voor ons huis stond een 

jeep. Daarin zat een Canadees 

Canadese chocola (of is het 

Engelse?) 
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Ik verslond die man met mijn ogen; voor mij kwam hij van Mars, nee nog 

verder. Ik bestudeerde hem van kop tot teen. Hij had een battledress aan, 

(hoewel ik toen niet wist dat dit pak zo heette, net zomin als ik toen kon 

weten dat zijn auto een jeep was) Prachtig vond ik hem. In plaats van de 

bekende kepies, droeg hij een baret en ook de groene kleur van het uni-

form vond ik erg mooi. Ik klom meteen naast hem in de jeep en kwam niet 

uitgekeken. We kregen allemaal een stukje chocolade en hij reed weer ver-

der. Later kwamen er meer troepen, vooral tanks en pantserwagens die 

verder gingen richting Gronau. De troepen werden allemaal ingekwartierd 

in de Aloysiusschool achter onze tuin. We gingen het dorp in, want er was 

heel wat te doen. Eerst hebben wij toegekeken hoe alle partijlui werden 

opgehaald door de BS (Binnenlandse Strijdkrachten, het verzet dus). Ze 

werden voorlopig door de politie opgeborgen en later naar kampen ge-

bracht. Het verzet kon zich eindelijk laten zien. Ik kende ze niet, maar bij 

ons thuis waren ze nogal eens verbaasd over wie daar allemaal inzaten. ‘s 

Middags gingen we in optocht naar Overdinkel. Ik zag dat daar wel gevoch-

ten was, maar nu hingen er overal vlaggen. We gingen met zijn allen de 

‘moffenmeiden’ ophalen om ze kaal te knippen. De mensen wisten precies 

wie ze moesten hebben. Ze werden op een kar gezet en naar Losser ge-

bracht. Op de Markt moesten ze uit de kar komen om kaal te worden ge-

knipt. Ze werden op hun knieën gedwongen en één voor één werden ze 

onder handen genomen. Links en rechts vlogen de haarlokken in het rond, 

ze zagen er echt uit als geplukte kippen. Degenen die het ergst waren, wer-

den helemaal kaal geknipt. Sommigen werden ingesmeerd met beits. Zo 

toegetakeld werden ze weer op de kar gezet en teruggebracht naar Over-

dinkel. Nu lijkt het allemaal onaanvaardbaar, maar toen vonden wij het heel 

gewoon en genoten ervan. In deze tijd waren we heel veel buiten. ‘s Avonds 

gingen Betty en ik eerst naar de nieuwsberichten luisteren. In de Kerkstraat 

was een radiowinkel en die had een luidspreker buiten hangen, zodat wij 

het zeven uur nieuws van de BBC luid konden horen. Er waren voor mij 

maar twee dingen echt belangrijk en dat waren: Hoe hard schoten de legers 

op en: Is er boven Utrecht eten afgeworpen? De voedseltoestand was der-

mate catastrofaal dat de Geallieerden bij de Duitsers bedongen hadden dat 

de mensen enigszins bij gevoed moesten worden door het afwerpen van 

voedselpakketten. Vooral in de grote steden stierven veel mensen door 

verhongering, vooral alleenstaande bejaarden die zelf geen kans zagen om 

hun rantsoen aan te vullen. Zij moesten rondkomen van zo’n 300 calorieën 

per dag en wat voor een calorieën, veel aardappelen en knollensoep. De 

doden konden niet meer begraven worden; er waren geen kisten meer en 

er was ook geen vervoer. Met een beetje geluk kon het op een handkar in 

een kartonnen kist. Er deden zelfs moppen daarover de ronde.  
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Eén ervan heb ik nog onthouden: Iemand zei: ‘Als ik in de kist lig, doe je me 

geen half papieren doodshemdje aan hoor, want dan sta ik later bij de we-

deropstanding helemaal voor gek.’ Galgenhumor van de bovenste plank, 

want in de praktijk gebeurde dat wel. Dat papieren hemdje dan. In Utrecht 

was de Lage Weide aangewezen als droppingsplaats. Als ik hoorde dat er 

boven Utrecht voedsel uit was gegooid, was mijn avond goed. Als we de 

nieuwsberichten hadden gehoord, liepen we naar de jongensschool waar 

de Canadezen ingekwartierd waren. We verstonden elkaar wel niet, maar 

we vonden het gewoon leuk om daar te zijn. Vaak kregen we wat, een siga-

ret of zo die ik bewaarde voor vader of een stukje chocolade. Tot nog een 

paar jaar geleden vertelde moeder in Losser nog altijd het verhaal dat ik 

eens een stukje chocolade voor haar had bewaard waar een heel klein stuk-

je vanaf was geknabbeld. Af en toe bracht Benny ook Canadezen mee naar 

huis. Ze brachten koffie en sigaretten mee en ze schenen zich best op hun 

gemak te voelen. Er waren ook Engelsen in Losser gelegerd en die vond ik 

misschien wel aardiger, minder ruw dan de Canadezen. Hoewel, vanaf het 

ogenblik dat ik de eerst soldaat zag, was ik dol op alles wat Amerikaans of 

Engels was.  

 

‘Uitstapje’ vliegveld Twente  

Op een dag kwam Henry uit de kerk even langs en zei toen: ‘Etty, ik heb een 

plan’. Honderden keren heb ik dat zinnetje gehoord. Hij vertelde dat boer 

Punte verscheidene keren met paard en wagen naar het vliegveld was ge-

reden ’s avonds in het donker. Het moet vlak na onze bevrijding geweest 

zijn, want het vliegveld Twente was nog niet bezet door de Geallieerde le-

gers. Ze hadden daar heel wat apparatuur weggehaald zoals radio’s, auto-

banden en van alles wat waarde had. Henry wilde dat mij ook laten zien. Ik 

heb het thuis niet verteld, want ik zag wel aankomen dat ze dat niet goed 

zouden vinden en bovendien zou ik Henry ook teleur moeten stellen. Ik kan 

me er nu nog altijd over verwonderen dat we zo makkelijk die kilometers 

liepen, want het vliegveld ligt tussen Enschede en Lonneker en de afstand 

Enschede-Losser is al 10 km. Dat deden wij toch vlot op een middag. Toen 

we bij het vliegveld waren, gingen we eerst even uitrusten op een stapel 

kisten die bij de ingang stonden. Henry haalde twee sigaretten voor de dag 

en vroeg: ‘Wil jij het ook eens proberen?’ Ja, natuurlijk, dan kon ik ook eens 

ondervinden waarom mensen altijd zo naar sigaretten verlangden. Het viel 

me niet tegen en eigenlijk vond ik het wel een bijzondere ervaring. Toen we 

verder wilden gaan, keken we eerst even wat er allemaal in die kisten zat. 

Het waren kogels. Waar ze precies in moesten wisten we niet en we lieten 

ze maar liggen, want we hadden er niets aan. Eerst gingen wij de barakken 

van de bemanning eens inspecteren. Je kon zien dat ze overhaast verlaten 

waren. Op de lange tafels onder de ramen lagen nog half opgegeten boter-
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hammen, nu met een laagje schimmel. Niet eetbaar dus. Brieven slingerden 

hier en daar rond. Foto’s en lege sigarettendoosjes. Ik klom op een kruk 

voor de tafel en ging op mijn gemak in de brieven zitten kijken. Ik kon er 

niets van lezen (het zal wel Gotisch schrift geweest zijn, toen nog gebruike-

lijk). Had ik ze toen maar meegenomen. Toen we uitgekeken waren, gingen 

wij eens buiten kijken. Daar was heel wat meer te zien dan binnen. We 

klommen in een kapot vliegtuig en speelden piloot. We vermaakten ons 

met tanks en pantserwagens. Er lag ergens een oude motor. Het was alle-

maal wel heel spannend om al die dingen die wij op foto’s en films hadden 

gezien, nu eens van dichtbij te bekijken. We zagen een kuil vol pantservuis-

ten en een kist handgranaten. Naast een tank lag een voorraad bommen 

opgestapeld. Toen ineens zag ik iets wat ik wel kon gebruiken, want meis-

jesspulletjes moet je op een oorlogsvliegveld nou net niet zoeken. Ik zag op 

de grond een heel lang geel lint liggen, zo’n 2 cm breed. Ik begon meteen 

dat lint op te rollen; er kwam geen eind aan en toen ik ten slotte een bol 

had ter grootte van een flinke tennisbal vond ik het wel genoeg. Pas veel 

later kwam ik te weten dat ik de markering van een mijnenveld voor een 

stuk verwijderd had. Ja, wij hebben daar een waakzame engelbewaarder op 

onze schouder gehad. Je moet er niet aan denken wat er allemaal had kun-

nen gebeuren. Toen ik eenmaal iets leuks had gevonden vond ik het daar 

wel welletjes we hadden nog een flinke wandeling voor de boeg. Henry wist 

gelukkig een kortere weg door het bos.  

Diezelfde nacht zijn de jongens van boer Punte nog een keer naar het vlieg-

veld gereden, maar op de terugweg werden ze aangehouden door de BS en 

de spullen werden in beslag genomen.  

 

Opa in Enschede  

Opa Wonders zat ook nog altijd in Enschede daar waren de evacués uit 

Gennep ondergebracht en Henry stelde mij voor om hem eens op te gaan 

zoeken. Hij was er al een keer eerder geweest en had dat heel argeloos 

naar huis geschreven, maar daar waren ze thuis niet blij mee geweest en hij 

kreeg een brief terug die er niet om loog. Een fragment uit de brief die hij 

van papa kreeg. ‘Henry een ernstig woordje tot jou: ‘Ik verbied je ten 

strengste dat je zogenaamde uitstapjes naar Enschede en omstreken 

maakt. Met alle klem verbied ik je dat, tel dat niet licht en ik hoop niet dat 

je eigenwijs bent en laat je nou door ons en anderen raden. En, Etty, spelen 

jullie nou niet onder één hoedje met elkaar, wij hebben onze goede rede-

nen ervoor. Opa zullen wij ook wel na de oorlog ontdekken. Dus laat het 

goed doordringen en blijf thuis, thuis, thuis.’ Ik geloof dat vooral moeke 

slapeloze nachten had omdat ze zo bang was dat Henry op het laatst nog 

zou worden opgepakt. En niet ten onrechte, als je weet dat er jongens van 

16 jaar aan het front stonden. Maar nu liep hij geen risico mee, dus op een 
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middag liep ik naar Punte om hem op te halen voor ons tochtje naar En-

schede. Enschede was erg beschadigd door een vergissingbombardement 

van de Amerikanen. In een smalle straat vonden wij het klooster. Een non 

bracht ons naar de zaal waar opa in bed lag. Ik merkte wel dat hij erg in de 

war was, maar hij kende ons toch wel. Ook de rest van de familie Wonders 

was er. Allemaal broers en zussen van opa en oma. Opa was wel blij dat hij 

ons zag en hij gaf Henry geld. Af en toe kocht Henry wel eens postzegels 

voor me, omdat ik zo vaak naar huis schreef. Natuurlijk kreeg ik thuis altijd 

postzegels, maar ik had er zo’n hekel aan om altijd weer te vragen. Toen ik 

thuis kwam, hadden we wel weer 20 km. gelopen.  

Nieuwe kleren 

Het voorjaar van 1945 was ongewoon zonnig en warm. De maand maart en 

ook de maanden april en mei. De illusie dat papa en moeke bij een bezoek 

zomerkleren voor mij mee zouden brengen, kon ik wel vergeten. Maar 

moeder zorgde wel dat ik toch iets zomers kreeg. Ze had een nieuw rokje 

voor me en een truitje met korte mouwen en ook had ze haar eigen kast 

eens doorzocht en kwam met een jurk van haarzelf voor de dag. Een jurk 

met geel bruin witte streepjes. Ze zei: ‘Kom mee, dan gaan we naar Truiken 

Hanterink.’ Die moest er een jurk voor mij van maken. Aan het eind van het 

grasveld tegenover ons huis was een landweggetje met kleine huisjes in een 

halve cirkel. In één van die huisjes woonde Truitje. Wij gingen naar binnen 

en kwamen in een piepklein kamertje. Dat kamertje was een naaikamer. 

Truitje had een grote bult en daarom liep ze helemaal krom, maar ze kon 

naaien als de beste. Dat kleine weggetje, met daarachter het korenveld, dat 

kleine naaikamertje en Truitje, het leek iets uit een oud dorpsverhaal. Ze 

nam me de maat en daarna overlegde ze met moeder hoe de jurk moest 

worden. In het rappe plat werd dat gesprek gevoerd, maar het meeste had 

ik wel begrepen. Ik kon bijna niet wachten, maar na een keer passen kon-

den we hem zaterdags ophalen. Ik vond hem in één woord prachtig; ze had 

getoverd met de strepen. Wat was ik blij weer een zondagse jurk te heb-

ben, nu zag ik er net zo mooi uit als de anderen. Die oude versleten jas (erf-

stuk van Rietje) hoefde ik ook niet meer aan met dat mooie weer. Ik vond 

het heerlijk dat ze elke keer zeiden dat ik er zo mooi uitzag. Wat kun je als 

kind toch blij zijn met iets. Moeder haalde in de ‘goeie kamer ‘ eens een 

sigarenkistje uit de kast en in dat kistje zaten hele mooie haarlinten en ze 

liet ze mij zien. Ze zei als je haar helemaal is aangegroeid krijg je zo’n lint 

mee naar huis. Weer zoiets moois voor mij. De buren hadden een juwe-

lierszaak. Het waren oudere mensen en achter het huis lag een stapel 

boomstammetjes. Ze kwam vragen of iemand van ons wilde helpen met 

zagen en ik bood me aan, want van houtzagen wist ik alles af.  
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Toen we klaar waren, mocht ik naar binnen komen en buurvrouw Nijhof 

nam me mee naar de winkel waar ik een zilver ringetje uit mocht zoeken. Ik 

koos er één uit met een hartje. En zo met allerlei kleine gebeurtenissen 

schoof die zonnige aprilmaand langzamerhand voorbij. Nog altijd ging ik 

elke dag luisteren of er eten uitgeworpen was. Ik was maar bang dat ze het 

thuis niet zouden halen. Ik ging elke dag naar de kerk en elke avond bad ik 

vurig dat ze daar maar snel bevrijd zouden worden.  

 

Capitulatie van de Duitsers  

Tot aan de avond van de vierde mei. Ik was net als altijd naar Radio Muller 

gelopen om te horen of er boven Utrecht eten gedropt was.  

 

De winkel van de firma Muller in de Brinkstraat (later Scheffer). In het mid-

den Hendrik Muller en links tegen de deurpost zijn vrouw Hendrika Pierik. 

 

Vandaag dus niet. Verdrietig en mopperend liepen Betty en ik weer naar 

huis. Wij moesten altijd vroeg naar bed en Leny en ik lagen er dus al in toen 

ik geroepen werd. Ik hoorde aan het opgewonden roepen dat er iets bij-

zonders was. Ze riepen: ‘Etty, kom gauw naar beneden’ en ik rolde bijna van 

de trap af. Had geen idee wat er aan de hand was. De familie Nijhof had 

elektriciteit en een radio en ze hadden net op Radio Oranje gehoord dat 

Duitsland had gecapituleerd. Ik moet heel verdwaasd hebben gereageerd. 

Soms zijn dingen te groot om te bevatten en dit was zoiets. In plaats dat ik 
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een gat in de lucht sprong, begon ik te huilen. Ze berichtten ook nog dat het 

bestand de volgende morgen om acht uur in zou gaan. Ik weet niet of ik nog 

geslapen heb, het zal wel, maar de volgende morgen om acht uur stond ik 

naast de radio. Sommige taferelen blijven je bij en ook dit. We stonden bij 

de regenput achter het huis en ik hoorde de acht slagen van de klok en de 

plechtige aankondiging dat de wapenstilstand op dat moment inging en 

daarna het Wilhelmus. En weer moest ik huilen. Ik kon alleen maar denken 

aan thuis en dat ik niet daar was en dat ik op geen enkele manier contact 

kon maken. Eén van de indrukwekkendste ogenblikken uit mijn leven en ik 

was niet thuis. Nog steeds ging ik elke dag naar de radio luisteren, want nog 

steeds werd er voedsel gedropt. Ik hoorde allerlei rechtstreekse reportages 

over de steden waar de Geallieerden doortrokken en in gedachten stond ik 

ook daar in de Potterstraat en klom op een tank. Niet lang erna kwam de 

post van thuis met verhalen over de bevrijding. Passage uit een brief van 

papa aan Henry:  

Op die bewuste vrijdagavond zat je moeder juist in één van haar pessimisti-

sche buien te verknoersen toen ongeveer om kwart voor negen ’s avonds 

eerst een paar, toen nog wat meer en ten slotte de halve Raiffeisenlaan 

buiten was. Moeke natuurlijk de straat op en hoorde daar dat het definitief 

vrede was. (Hoe ze dat zo gauw te weten kwamen is me nog altijd een 

raadsel, want op die tijd werd dat bericht door Radio Oranje gemeld). Ze 

vloog bij ome Sjors binnen die merkwaardig genoeg nog niks van dat lawaai 

gehoord had en sleurde hem aan zijn hand naar buiten, omdat hij je moe-

der niet wou geloven. Later op de avond hebben we er gezellig eentje op 

genomen in zijn keuken. Ik zat op zijn kleermakers op z’n aanrecht. (Dat 

hadden we NB de hele week al gedaan, maar toen waren het loze geruch-

ten die hij zelf verzon om een goede reden te hebben om te ‘buizen’. (Oom 

Sjors en tante Bep waren samen op 4 mei jarig). En ´s morgens om acht uur 

wapperden al de eerste vlaggen in de Raiffeisenlaan. Het gerucht ging dat 

die zelfde dag Utrecht zou bezet worden. Ik weet heel zeker dat heel 

Utrecht die zaterdag in de stad liep, maar de Tommy´s kwamen niet. Ook 

zondag niet waar het zo mogelijk nog drukker was. Maar de maandag, jo-

chie, zeldzaam zo´n bende heb je nog nooit in je leven gezien. Het mooiste 

weer van de wereld, een mensenzee waartussen zich met moeite een onaf-

gebroken rij auto´s van de Tommy´s zich voortbewoog. Ze werden op som-

mige plaatsen haast vermorzeld. Bij honderd tegelijk zaten de meisjes en 

jongens op de wagens, zodat je haast geen soldaten meer zag. Je moeder, 

Thea en ik zijn er steeds bij geweest vanaf zaterdag en wel honderd maal 

heeft het ons gespeten dat jullie dat niet mee konden maken. Dat was ge-

woon een opgekropte volksuitbarsting, en…. dat moet je niet vergeten dat 

het allemaal met een lege maag gebeurde, want de distributie had geen 
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enkele bon bekend gemaakt. De hele week is dat zo doorgegaan en ome 

Sjors  heeft Tuindorp voor zijn rekening genomen. Minstens vijf avonden 

liet hij vier platte wagens voorkomen voor zijn jazzorkest de andere drie 

voor de kinderen en zo trokken ze door heel Tuindorp. Tot zover papa´s 

beschrijving van de bevrijding.  

 

Na de bevrijding  

Vanaf die tijd begon het verblijf in Losser mij zwaar te vallen. Ik had zo het 

idee ‘wat doen we hier nou nog.’ Toch moesten we gewoon wachten tot we 

aan de beurt waren, want wij waren niet de enigen die naar huis wilden. Ik 

denk dat ik een beetje in een gat viel. Vijf lange jaren verlang je naar het 

einde en nu is het zover, maar echt afsluiten kon ik het niet. In de tijd na de 

oorlog mocht je geen brieven meer verzenden, waarom dat niet mocht, 

weet ik niet. Alleen briefkaarten mocht je verzenden en dus moest alles nu 

op een briefkaart. Als ik ze doorlees, zie ik dat er maar één onderwerp echt 

belangrijk is: Hoe komen wij weer thuis? Moeke was een mens die niet 

gauw tevreden was met een afwijzing. Ze had zich in haar hoofd gezet dat 

wij naar huis moesten en daar liep ze stad en land voor af. Op veel kaarten 

schreef ze over haar pogingen om een vergunning te krijgen om op reis te 

gaan, maar het MG (Militair Gezag) weigerde haar steeds de toestemming. 

Ze gaven de wegen niet eerder vrij voordat de voedsel transporten naar het 

westen helemaal goed op gang gekomen waren. Voor die tijd konden ze 

geen mensen op de weg gebruiken. Hogere instanties waren er toen nog 

niet. Papa zal er wel heel wat mee te stellen hebben gehad. Tegelijk moest 

ik dan zorgen dat Henry niet op eigen houtje iets zou ondernemen. Zonder 

vergunning kwam je er ook niet door, want de wegen en de IJssel werden 

streng bewaakt. Ik werd wel nauwkeurig op de hoogte gehouden van het 

rantsoen dat ze kregen. Eigenlijk was ik in mijn hoofd meer thuis dan in 

Losser. Henry was trouwens erg op zijn teentjes getrapt, toen ik hem die 

boodschap overbracht.  Op een dag kreeg ik een brief van papa en daarin 

schreef hij dat moeke in het ziekenhuis lag. Ze was aan haar galstenen geo-

pereerd. Ze had er al jaren last van gehad, maar toen ze in de oorlog nau-

welijks of geen vet meer kreeg, waren de aanvallen gestopt. Toen ze weer 

wat vet kreeg in de rantsoenen was de pijn teruggekeerd en moest ze snel 

geopereerd worden. Voor mij een reden om nog meer naar huis te willen.  

 

Fragment uit een brief van papa: Moeke heeft een strop. Ze had er alles 

opgezet om jullie op te zoeken en laat ze nou zo’n geweldige last van haar 

galstenen krijgen dat ze snel besloot ze weg te laten nemen. Dat is nu ge-

beurd met goed gevolg. De dokter vond het de hoogste tijd. Het waren in 

het geheel 16 stenen; de grootste was zo groot als een bam. [….] Wij zijn 

dankbaar dat jullie in de zwartste winter die we ooit beleefd hebben zo’n 
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goed en prettig tehuis gevonden hebben. En nu het zwaarste achter de rug 

is, zullen we ook weer blij zijn dat ieder weer aan zijn werk kan gaan waar 

hij of zij voor stond. Dan wordt de toestand weer langzamerhand nor-

maal.[…] X Ondertussen ben ik met Thea een soort onbestorven weduw-

naar. Ik moet mijn hersens pijnigen dat er geen enkele bon verloopt. Koken 

heb ik geprobeerd, maar dat is op een mislukking uitgelopen. Daarom ben 

ik maar aan de Centrale keuken gegaan. Het is stiekem voor mij nog een 

hele uitsloverij. Thea gaat naar school en ik moet de boodschappen doen, 

hout zagen en het ‘huishouwen’ doen. […] PS Wat ik daar bij dat kruisje 

schreef is maar Jan Klasen hoor, je weet wel hoe ik ben.  

  

Het was volop zomer en we waren veel buiten. Vaak gingen wij naar de 

Zandbergen en dat vind ik nog een heerlijk gebied.  

 

 
Gezelschap was er altijd. Op een dag was ik bij Betty, ze hadden zoals alle 

huizen daar een grote tuin. De kersen waren rijp en wij mochten er zoveel 

plukken als we wilden. We klommen in de boom en toen ik eruit klom bleef 

ik met mijn rok aan een tak haken. Ik had een behoorlijke winkelhaak. Ik 

durfde er niet mee naar huis, maar de pleegmoeder van Betty wist raad. Ze 

zei: ‘Doe je rok maar uit, dan maak ik hem wel.’ Ze pakte haar naaispullen 

en repareerde die rok keurig. Ze hebben het thuis nooit gemerkt. Eigenlijk 

was moeder niet zo streng, maar ik vond het zo erg omdat ik die rok gekre-

gen had. Op zondag moesten wij ’s morgens naar de mis, maar ook in de 

middag naar de vespers en zo konden wij dus nooit eens een hele dag naar 

de Zandbergen. Vader hield daar streng de hand aan dat wij op zondag 
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twee keer naar de kerk moesten. Wilden wij dus ook de middag weg, dan 

moesten we ’s morgens twee keer naar de mis. Wij hadden daar een gloei-

ende hekel aan, maar toch kozen wij dan voor die laatste oplossing. We 

gingen dus naar de mis van negen uur en als die uit was ging iedereen lek-

ker naar huis en wij bleven dan zitten voor de volgende mis.  

Dat betekende ook dat we twee maal achterelkaar naar dezelfde preek 

moesten luisteren. Ik ben er expert in geworden om dingen niet te horen en 

had zo mijn eigen gedachten.  

 

Opgehaald door papa  

De kerkgang en het gebed speelden een grote rol in dat gezin. Ik was dat 

van huis uit niet zo gewend, maar ik ben in die tijd wel heel veel in de kerk 

geweest. Ik vergat nooit heel vurig te bidden om snel naar huis te mogen en 

op een avond dacht ik ineens aan mijn spaarpot. Nu ga ik eerst even een 

paar jaar terug. Ik zat in de vijfde klas. Na drie jaar achterelkaar mijnheer 

Wennekes (het hoofd) hadden we nu een jaar mijnheer Nollet. Het was 

even wennen, maar al gauw wist ik dat het een geweldige meester was. Hij 

had altijd prachtige voorleesboeken, een vragenkistje en hij gaf ons zangles 

met een orgeltje. Een begaafde man. Op een dag gaf hij godsdienstles en 

het ging over bidden. Hij zei dat je niet altijd moest verwachten dat je ge-

bed verhoord zou worden. Maar daar had hij een goede raad voor. Een 

spaarpot! Hij zei: ‘Je zou elke dag een Onze vader en een Wees Gegroet 

moeten bidden voor je spaarpot.’ Voor dat gebed had je dus geen speciale 

intentie. En stel je nu voor dat je iets heel, heel erg wilde, dan haalde dat uit 

je spaarpot extra gebeden. Ik vond het een prima idee en nam me voor 

omdat te gaan doen. In de loop van de jaren heb ik er eigenlijk nooit meer 

bij stilgestaan waarvoor ik dat deed, maar ik bleef dat alle dagen doen en 

was nooit op het idee gekomen om iets uit die spaarpot te halen. (Dit soort 

onderhandelingstactieken was iets typisch katholieks, maar dat wist ik toen 

nog niet). Ik zette alles op alles en haalde in één keer die hele spaarpot leeg, 

als dát niet zou helpen, dan wist ik het niet meer. Nu moest ik natuurlijk 

ook een limiet stellen, want ik moest Onze Lieve Heer wel gelegenheid ge-

ven om iets te regelen. Ik verwachtte niet dat het meteen morgen zou ge-

beuren, want ik was niet uit op een wonder. Het zal toen begin juni zijn 

geweest en ik hield de 15e juni aan. Op de 14e was Miep jarig dus dat was 

een mooie grens. En toen begon het grote wachten. Ik deed alles net als 

anders, maar er had iets van een grote verwachting van me meester ge-

maakt. Elke dag informeerde ik voorzichtig of er nog geen tekenen waren 

dat we binnenkort zouden vertrekken. De mensen die ik het vroeg, zeiden 

dat het nog minstens een maand zou duren, er moesten zoveel mensen 

naar huis waarvoor het belangrijker was. Naarmate de tijd verstreek, kreeg 

ik het benauwder. Ik telde de dagen af en ik begon al spijt te krijgen dat ik 
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de marge niet wat ruimer had genomen. Het werd de 13e en ik informeer-

de bij Lippinkhoff of ze al iets gehoord hadden, want die moest de bus leve-

ren, ze wisten nog van niets, maar zeker deze week niet meer. Miep werd 

jarig en morgen verliep de datum. Mijn vertrouwen was toch wel tot nul 

gedaald. Op de 15e ging ik naar school en om twaalf uur op weg naar huis 

bedacht ik dat er me nog één middag overbleef. Ik kwam argeloos de keu-

ken binnen en onverwacht stond papa op van de stoel en ik hoorde: ‘Dag 

meid’. Wat er toen gebeurde, is me later verteld, ik ging languit tegen de 

vlakte. Ik werd wakker tussen de poten van de tafel. Ik was zo overdonderd 

dat ik het niet kon verwerken. Ik vind het nog steeds een bizar verhaal en 

daarom heb ik het tot nog toe, op een heel enkele uitzondering na, nooit 

aan iemand durven vertellen. Nu ik er achteraf op terug kijk, denk ik dat het 

wel voor de hand lag dat wij binnenkort aan de beurt waren en dat het on-

afgebroken lobbyen van moeke bij de officiële instanties en het feit dat 

papa een vergunning had om Rietje te halen, wel verklaren waarom hij zo 

plotseling voor mijn neus stond. Blijft het feit wel dat ik de enige van de 

groep was die op 15 juni op weg was naar huis. Het heeft nog enkele weken 

geduurd voordat Henry met de bus naar huis kwam. Wat de spaarpot be-

treft, die is van toen af leeg gebleven. Misschien heb ik het niet aangedurfd 

het op een tweede gebedsverhoring aan te laten komen. Later hoorde ik 

het verhaal hoe papa onderweg naar Losser was gevaren. Hij had een fiets 

geleend van ome Bart (gestolen van een Duitser) en was daarmee naar 

Losser gereden om mij op te halen. Hij had een vergunning gekregen om op 

stap te gaan om Rietje op te halen, maar die was intussen al door her Rode 

Kruis vervoerd naar Utrecht en dus gebruikte hij die om ermee naar Losser 

te gaan. Hij besloot eerst langs Ulft te rijden waar tante Greet woonde. Ik 

denk dat hij via zijn zus toch nog wat eten probeerde te bemachtigen. Hij 

reed via Arnhem waar hij ten slotte werd opgepakt. 

Papa wist niet dat hij in een verboden zone was. Hij vertelde mij hoe Arn-

hem eruit zag toen hij er door fietste. Volkomen lege en verwoeste straten, 

waar in de binnenstad de etalagepoppen op de weg lagen. Het was een 

spookstad. Doodstil, geen mens in de straten behalve de geallieerde bezet-

ting. Hij werd gearresteerd door de MP (Military Police). Hij kwam in een cel 

totdat ze hem gingen ondervragen. Hij moest zijn papieren laten zien. De 

vergunning dat hij de IJssel mocht passeren klopte; toen moest hij verklaren 

hoe hij aan een Duitse fiets kwam. Een Duits fiets kon je aan de banden, de 

spatborden en de banden direct herkennen, maar met zijn persoonsbewijs 

waren ze niet tevreden, het was namelijk een duplicaat. Nu moet ik weer 

een aantal maanden terug. Toen de oorlog ten einde liep, gingen de Duit-

sers steeds oudere en jongere mannen oppakken. Papa was van 1895 en 

zag er jong uit, dus hij liep risico. Toen kwamen ze op het idee om de vijf 

van zijn geboortedatum te veranderen in een nul. Moeke zou het doen. Ik 
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zat erbij aan tafel, dus ik zag wat er gebeurde. Eerst werd heel voorzichtig 

de 5 weg geradeerd en met een pen bracht moeke op die plaats een 0 aan. 

Natuurlijk vloeide de inkt uit op het beschadigde papier en goede raad was 

duur. Zo kon papa helemaal niet meer de straat op. Poging mislukt, maar 

wat nu. Na lang overleg besloten ze om het hele persoonsbewijs maar naar 

zijn grootje te helpen, dus moeke hield het betreffende gedeelte bij een 

kaars totdat het verbrand was liet nog een paar kaarsdruppels eromheen 

vallen en zo werd papa naar het Gemeentehuis gestuurd met een ingestu-

deerd verhaal. In plaats van een nieuw persoonsbewijs kreeg hij een papie-

ren duplicaat. Dat was dus het vod dat hij de MP in handen drukte. Ze lieten 

zich overtuigen, toen hij het verhaal vertelde zoals het werkelijk was ge-

beurd. Ze namen er genoegen mee. Toen werden er dikke boeken nageplo-

zen om te kijken of hij politiek betrouwbaar was en toen ze niets vonden, 

kreeg hij de boodschap dat hij zo gauw mogelijk moest verdwijnen. Het 

kostte hem wel twee dagen. Daarna fietste hij verder naar Ulft. Daar heeft 

hij geslapen en is van daar uit naar Losser gefietst. En zo verscheen hij dus 

heel plotseling bij de familie Vreriks. Toen ik weer een beetje tot mezelf 

was gekomen, gingen we eten en daarna wilde papa natuurlijk naar Henry. 

Ik klom achterop bij papa, heerlijk fietsen op luchtbanden, en zo wees ik 

hem de weg naar de boerderij. Toen we het karrenspoor opreden het bos 

in, zag ik Henry in de verte op het pad lopen. Op een gegeven ogenblik 

kreeg hij ons in de gaten en ik zag hem bevriezen. Doodstil stond hij daar. 

Handen in de zakken, onbeweeglijk. Ook dat was weer een emotioneel 

weerzien. Hij nam ons mee naar de boerderij en papa maakte daar ook 

kennis met de familie. We hebben samen de hele omgeving verkend en 

Henry was de gids. Hij vertelde het verhaal met zoveel trots of het van 

hemzelf was. Hij was er ook zo graag. Hij had eigenlijk niet zo’n verlangen 

naar huis als ik, maar hij was ook verliefd op Truus Olde Boerrichter, het 

buurmeisje, dus het speet hem niet zo erg dat hij nog een poosje moest 

blijven. Aan het eind van de middag fietsten we terug naar Losser en moe-

der had mijn oude plunjezak al voor de dag gehaald. Al mijn nieuw verwor-

ven schatten gingen erin. De nieuwe sokken jurken en truitjes. Alles! Ze ging 

naar de kamer en haalde het kistje met linten te voorschijn, dat was ze dus 

niet vergeten. De zak was heel wat gevulder dan op de heenweg. Papa 

mocht in het bed van ome Joop slapen, want die sliep weer in zijn eigen 

huis.  

 

De terugreis uit Losser  

De volgende morgen vroeg zouden we vertrekken, want papa wilde zover 

mogelijk komen. Moeder had voor brood gezorgd voor onderweg. Toen ik 

echt wegging, vond ik het wel heel erg om ze allemaal gedag te moeten 

zeggen, maar moeder beloofde me dat ik in de kerstvakantie zou mogen 
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komen logeren. Ik had het er goed gehad en toen heb ik nooit kunnen den-

ken dat ik hen en het dorp tot aan de dag van vandaag trouw zou blijven. 

Daar gingen wij dan, nagezwaaid door de familie en de buren. Bij Enschede 

gingen wij de straatweg op, zover als mogelijk over het fietspad. Daar liepen 

wij al snel vast, dus moesten we de autoweg weer op. Ook dat was nauwe-

lijks te doen en papa verwachtte wel een zware tocht. De fiets was een 

transportfiets, dus voorop was een rek voor de bagage en ik zat achterop.  

Het zou niet zo moeilijk geweest zijn, maar over de straatweg reed een 

onafzienbare colonne Canadese vrachtauto’s allemaal richting het westen. 

Het waren voornamelijk voedseltransporten en die auto’s reden, althans in 

papa’s ogen, erg wild en ze passeerden ons rakelings. Ergens in de buurt 

van Boekelo stapte papa bij een garage van de fiets om even te rusten en te 

bedenken hoe we verder moesten. Voor de garage stond een grote platte 

vrachtauto. Papa kwam op het idee om de chauffeur op te zoeken om te 

vragen of wij mee konden rijden en bood hem f 25. Die chauffeur ging er 

meteen op in en even later klommen wij met fiets en bagage op de auto. 

We hadden ruim plaats op het dekzeil. Daaronder lag een laag zout dat hij 

in Boekelo had gehaald en naar Amsterdam moest rijden. Het duurde wel 

even voor we weg konden rijden, want de auto stond daar met een lekke 

band die daar gerepareerd moest worden. Een reserveband was er kenne-

lijk niet. Wij waren niet de enigen die een beroep deden op de chauffeur, 

want het duurde niet lang of we hadden gezelschap. Onderweg begon ik te 

begrijpen wat de opmerking van de Amerikaanse kapitein tegen moeke 

betekende. Hij had haar geen vergunning willen geven om te reizen, omdat  

 De baileybrug bij Deventer (met dank aan Beeldarchief Gilde Deventer). 
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ze nog geen mensen op de weg konden hebben. Het leek wel of iedereen 

onderweg was. Miljoenen mensen in Europa waren op weg naar huis wij op 

die auto waren er maar een paar van. Onderweg was er een jong gezinnetje 

opgestapt. Een jonge vrouw met een baby en een man. Ze zagen er uit alsof 

ze weken hadden gezworven, zo armoedig. Ik moest er steeds naar kijken. 

Na een poosje moesten we weer stoppen met een lekke band en weer 

duurde het een eeuwigheid tot hij weer gerepareerd was. De chauffeur 

vertelde dat die banden tot op de draad versleten waren. Het was al laat in 

de middag eer we in Deventer waren voor de oversteek over de IJssel. Toen 

we aan de rivier stonden was de brug waar we op de heenweg op een suk-

keldraf overheen gelopen waren, omdat we voor spertijd binnen moesten 

zijn, verdwenen. In plaats daarvan lag er een baileybrug, die daar door het 

leger was gelegd.  

 

 

Ik was wel erg bang omdat je met zo’n zware auto vlak boven het water 

rijdt. Ik zuchtte van verlichting toen we aan de overkant waren. Net over de 

brug raakte er weer een band lek en ik zat erover in dat de chauffeur ons 

eraf zou zetten omdat hij zo zwaar was, want ondertussen zat de hele auto 

vol met trekkers. Bagage en fietsen en mensen, het was mudje vol op dat 

dekzeil. Het was ook niet echt een pretje om op een lading zout over een 

slechte weg te moeten rijden, maar niemand klaagde. Wij vonden onszelf 

boffers. Toen ik die morgen vertrok had ik de illusie dat ik diezelfde dag 

thuis zou zijn zeker met een auto, maar ik had nu wel begrepen dat het 

nooit zou lukken, want in Amersfoort moesten wij eruit omdat de vracht-

wagen doorreed naar Amsterdam over Hilversum. Onderweg had papa mij 

al gezegd dat ik de deken van mijn bagage moest halen om de baby in te 

wikkelen, want dat kindje lag met weinig kleren aan in de armen van die 

moeder die zelf ook niets aan had om dat kind te beschermen tegen de 

wind. Inmiddels was het avond geworden en donker, dus het moet al laat 

geweest zijn, want het was midden juni. We hadden geen idee waar we 

heen moesten als we in Amersfoort moesten uitstappen. Eindelijk was het 

dan zover; midden in Amersfoort stapten we van de wagen en daar stonden 

we op de stoep en de auto verdween uit het zicht toen ik ineens riep: ‘O 

papa, ik ben mijn deken vergeten.’ Hij deed er nogal laconiek over en 

troostte me dat die baby in ieder geval warm was. Bij een lantaarnpaal 

stond een man met een Canadees te praten en papa liep erheen om te vra-

gen of hij soms onderdak voor ons wist, want wij wisten er heg noch steg. 

De Canadees trakteerde op een sigaret en ik nam er ook maar één aan en 

terwijl ik daar zo stond te roken, kwam er een agent naar ons toe en vroeg: 

’Mag dat meisje al roken?’ en om gedoe te voorkomen gooide ik die sigaret 

maar weg, maar ondertussen was papa zo slim om die agent te vragen of hij 
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onderdak voor ons had in het politiebureau. En na wat heen en weer ge-

praat stemde hij toe. Wij liepen mee met hem en even later stonden we 

voor de deur van een arrestantencel. Hij haalde een grote sleutel voor de 

dag en we werden binnen gelaten. En even later ging de deur weer op slot. 

Er waren gelukkig twee britsen met een grijze deken en een kussen. Bed-

dengoed was er natuurlijk niet, maar wij waren wel wat gewend. De vol-

gende morgen om zeven uur hoorden we de sleutel weer omdraaien, want 

wij moesten er uit. Aankleden en wassen hoefde niet, ontbijten ook niet en 

even later stonden wij weer op straat. Van alle hotels in mijn leven waar ik 

heb geslapen was dit wel het meest ongastvrije.  

Wij stapten weer op de fiets voor de laatste etappe en gelukkig konden wij 

nu wel over het fietspad. De plunjezak lag weer op het rek en vanaf de ba-

gagedrager keek ik gespannen uit of ik de Dom al zag, want dat voelde als 

weer thuis. En eindelijk was het dan zover dat we de Raiffeisenlaan inreden. 

Het leek me jaren geleden dat ik daar was vertrokken. Gelukkig waren ze 

weer naar beneden verhuisd en moeke lag in de voorkamer op bed, want ze 

was een paar dagen daarvoor uit het ziekenhuis gekomen. Moeke begon te 

huilen toen ze me weer zag. Rietje was inmiddels ook weer thuis en Thea 

leek ook wel blij dat ik er weer was. 

Etty van ’t End (overleden in 2015) 
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KUNSTGEBIT LATEN MAKEN 

IN LOSSER?

Varwijk zit om de hoek!
> op 7 min. afstand van De Lutte

> op 8 min. afstand van Beuningen

> op 15 min. afstand van Losser

> Makkelijk

bereikbaar

> Gratis parkeren

voor de deur

> Vlak aan de rondweg,

tegenover  

Toyota Peterman
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