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 Historische Kring Losser (HKL) 

 

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

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 
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de kennis van het verleden actueel en wordt toegankelijk gemaakt voor een breed 

publiek. 
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Email: secretaris@historischekringlosser.nl 
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Gerard ten Brake. Hogeweg 137, 7582 CC Losser  

tel. 053 538 5479 
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Omslagfoto: Op woensdagmiddag 4 mei, werd in Glane het Herinnerings-

monument onthuld voor de slachtoffers van het vergissingsbombardement, 

dat daar op 15 februari 1945 plaatsvond. Op deze foto ziet u waarnemend 

burgemeester Gerrit Jan Kok, samen met Paulien Rijnhout. De broer van 

haar moeder,  Bernard Boerrigter, was één van de slachtoffers van dit oor-

logsgeweld. Zie verder: pag. 8. 
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Fotoverantwoording: 

Tenzij anders vermeld zijn de foto’s afkomstig uit het archief van de HKL (in-

kleuring door Andries Kuperus) .  

Nieuwere foto’s, tenzij anders vermeld, zijn gemaakt door Andries Kuperus 

en/of Gerrit Wolf.  
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VAN HET BESTUUR 
 

Jaarvergadering 

Op het moment dat wij dit schrijven zitten we midden in een voorjaar met 

mooi weer en het is fijn dat de coronapandemie ons niet langer in de sociale 

contacten beperkt. Dus konden wij op 24 april, na twee jaar, weer een jaar-

vergadering houden bij Grand Café Smit met aansluitend een excursie. Op de 

vergadering werd teruggekeken op het afgelopen jaar en omdat er vorig jaar 

geen jaarvergadering kon worden gehouden was er ook aandacht voor 2020. 

In deze jaren zijn de ledenactiviteiten beperkt gebleven tot twee ledenavon-

den in februari en september 2020. Er waren geen vragen of opmerkingen 

naar aanleiding van het in Oet Dorp en Marke gepubliceerde jaarverslag van 

onze secretaris. Daarna werd de financiële situatie van onze stichting sum-

mier toegelicht door de penningmeester. Zoals gebruikelijk duurde de verga-

dering niet lang en om circa 13.30 uur vertrokken wij per bus naar Delden 

waar wij een rondleiding kregen in het Zoutmuseum. Het was een leuke en 

leerzame ervaring ook dankzij de gidsen van het museum, die veel informatie 

over het winnen en verhandelen van zout gaven. Van het museum liepen wij 

naar het in de buurt gelegen restaurant Het Oaldershoes waar koffie en thee 

met gebak voor ons klaarstond. Aan het eind van de middag waren wij weer 

terug in Losser. Het was fijn om eindelijk weer iets voor onze leden te kunnen 

organiseren en wij gaan ervan uit dat wij het komende half jaar weer een 

aantal activiteiten kunnen plannen. 

 

De Lange School 

Op maandag 9 mei jl. werd in het appartementencomplex Zijland 2B aan de 

Langenkamp een bijzondere ‘eerste steen’ onthuld. De Historische Kring 
heeft, toen daarvoor de mogelijkheid werd geboden door woningcorporatie 

Domijn, voorgesteld dit flatgebouw de naam ‘Lange School’ te geven. Op 

deze plaats was immers in 1893 een openbare lagere school gebouwd die in 

de volksmond ‘Lange School’ werd genoemd. De Historische Kring was in het 
bezit gekomen van de Eerste Steen, die destijds door de toenmalige burge-

meester Warnaars in het kader van de opening van de school was gelegd. 

Een uitgebreid verslag over deze burgemeester en de geschiedenis van de 

school vindt u in Oet Dorp en Marke 2021/1. (Ter gelegenheid van de onthul-

ling van deze oude eerste steen hebben alle bewoners overigens een exem-

plaar van dat nummer van ons tijdschrift gekregen). Wij hebben deze steen 

ter beschikking gesteld van dit appartementencomplex en de steen is in een 

mooi houten frame in de centrale hal geplaatst. Na de onthulling van de 

steen door wethouder Harry Nijhuis, mevrouw Van Ingen, directeur van Do-

mijn en Chris Meekers namens de Historische Kring Losser, was er een gezel-

lige bijeenkomst met de bewoners onder het genot van een drankje en een 

hapje. 
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Scholenproject over de Tweede Wereldoorlog 

Dit project, ooit opgezet door Harry Dekkers, kon dit jaar ook weer plaatsvin-

den. Op donderdag 24 maart werd door Dick Grovenstein en André van der 

Veer (bestuursleden van de HKL) een les over de Tweede Wereldoorlog ge-

geven aan groep 7 van de ‘Verrekijker’. In deze les wordt specifiek aandacht 

besteed aan wat de gevolgen van deze oorlog waren voor Losser. Op 31 

maart werd met deze groep een bezoek gebracht aan het herinneringskamp 

Westerbork. Na een film over de oorlog, waarin ook aandacht werd besteed 

aan de Joodse familie Zilversmit uit Losser, brachten de leerlingen een be-

zoek aan het museum. Daarna ging men lopend naar het kampterrein waar 

de leerlingen informatie ontvingen over het kamp. Door de barre weersom-

standigheden die dag (sneeuw, regen, hagel en koude harde wind) was het 

een flinke opgave voor de leerlingen en begeleiding. 

Op maandag 4 april waren de leerlingen aanwezig bij de herdenking van de 

bevrijding van Losser op de algemene begraafplaats aan de Bookholtlaan. 

Drie leerlingen lazen een gedicht voor en alle leerlingen legden een bloem op 

het graf van John Ingram. 

 

Een drietal leerlingen was ook aanwezig bij de dodenherdenking op 4 mei op 

het Martinusplein. Twee leerlingen legden namens alle kinderen uit de ge-

meente Losser bloemen bij het oorlogsmonument en een leerling, Niels Ja-

ger, las een gedicht over de oorlog voor. 

 

De Hongertocht 1945 

Eindelijk was op 6 mei 2022 de première van de oorlogsfilm ‘De Hongertocht’ 
in 't Lossers Hoes in Losser. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Etty 

van 't Endt. 
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De film is gebaseerd op het verhaal van Etty van ’t Endt, het 14-jarige meisje 

dat in 1945 te voet van Utrecht naar Losser ging, omdat vanwege de oorlogs-

omstandigheden er in het westen van het land geen voedsel meer te krijgen 

was. De route werd weergegeven bij de ingang van ’t Lossers hoes. 
Twee jaar later dan aanvankelijk was gepland ging de oorlogsfilm ‘De Hon-
gertocht’, waarvan de productie geheel in Losserse handen was, dan toch in 
première.  

Naar aanleiding van een artikel in ‘Oet Dorp en Marke’ 2019-1 heeft Gerard 

Beuvink van de Rommelpot een script geschreven en werd de film gemaakt 

door deze Losserse Toneelvereniging en RTV Losser. De rollen in de film wor-

den gespeeld door acteurs die bijna allemaal afkomstig zijn uit Losser. In een 

eerder stadium werden inwoners van Losser gevraagd om een gastrol te ver-

vullen in de film en daaraan werd behoorlijk gehoor aangegeven. Na een cas-

ting werd de rol van Etty vergeven aan de toen 16-jarige Noa Heerink. 

Door alle corona perikelen duurde het heel lang voordat de film kon worden 

vertoond. De montage van de film heeft ongeveer 400 uur (!) in beslag geno-

men. ( zie hier voor een promo video) 

 
Op vrijdag 6 mei 2022 werd de film om 18.30 uur onder grote belangstelling 

voor het eerst vertoond. Voorafgaand aan de première werden de ongeveer 

30 kinderen die hebben meegedaan met een oude TET-bus naar het Lossers 

Hoes gereden waar de première plaatsvond. Het werd een mooie ontvangst 

met pers en rode lopers. Onder de genodigden was ook Marilene Gathier, de 

dochter van Etty, aanwezig. Zij liep vier jaar geleden als eerbetoon aan haar 

overleden moeder dezelfde tocht. 

 

Mutaties in het bestuur 

Verder maken wij u attent op een wisseling in het bestuur. Op 1 juni 2022 

heeft Stefan Korf de voorzittershamer overgenomen van Chris Meekers, die 

in verband met persoonlijke omstandigheden de beslissing heeft genomen 

https://www.historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2019-1.pdf#page=6
https://www.youtube.com/watch?v=GWSlOweunjc&ab_channel=AntoineDekker
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als voorzitter terug te treden. Chris maakte sinds 2012 deel uit van het be-

stuur en nam in 2020 het voorzitterschap over van Thea Evers. Hij verzorgde 

ook al die tijd de ledenadministratie. Die werkzaamheden worden op de-

zelfde datum overgenomen door Gerard ten Brake.  

 

 
De nieuwe voorzitter Stefan Korf stelt zich in het kort voor: 

Ik ben geboren en getogen in Hengelo (Ov.), ben 60 jaar en getrouwd met 

Marie-Jeanne. Na het behalen van het atheneumdiploma heb ik Chemische 

Technologie gestudeerd aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente. 

In 1990 ben ik verhuisd naar Zeeuws-Vlaanderen waar ik heb gewerkt bij Dow 

Chemical Company. Na beëindiging van mijn loopbaan ben ik teruggekeerd 

naar Twente en sinds februari 2022 woon ik in het mooie Losser. Ik heb veel 

interesse in geschiedenis en ben daarom lid geworden van de HKL. Ik hoop 

als voorzitter een steentje te kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de 

HKL en ik kijk uit naar een plezierige samenwerking met de overige bestuurs-

leden en iedereen die de HKL een warm hart toedraagt. 

 

Ledenavond  

Na de lange coronaperiode is er op maandag 12 september  weer een leden-

avond gepland. Het programma is nog niet bekend, maar er wordt in ieder 

geval afscheid genomen van de zes bestuursleden, die door de ‘coronatijd’ 
niet, zoals gebruikelijk, afscheid hebben kunnen nemen tijdens een ledenbij-

eenkomst. Dat zijn: Georg van Slageren, Peter Heerink, Harry Dekkers, Gerda 

Hogebrink en Thea Evers. En natuurlijk nu ook van Chris Meekers.  

Georg kwam in 1996 in het bestuur en was tot 2006 penningmeester en  
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daarna tot 2019 secretaris. Hij heeft in 2019 het secretariaat overgedragen 

aan Peter Heerink. Voor Peter, die in 2014 in het bestuur kwam, was deze 

secretaristaak erbij toch teveel, naast al het andere werk dat hij al doet. Se-

cretaris werd toen Dick Grovenstein. Harry Dekkers kwam in 2005 in het be-

stuur en beheerde sinds 2006 de financiën. Zijn opvolger werd Gerrit Wolf. 

Gerda Hogebrink stelde ook haar bestuursfunctie ter beschikking. Zij zette 

zich in sinds 1999 en is het beste te omschrijven als de ‘stille kracht op de 
achtergrond’. Thea Evers kwam al in 1984 in het bestuur en sinds 1991 was 

zij voorzitter. Die functie werd in 2020 overgenomen door Chris Meekers. 

In Oet Dorp en Marke 2021-1 is al uitgebreid aandacht besteed aan deze be-

stuurswisselingen. Daar kunt u meer lezen over al hun werkzaamheden voor 

de HKL:  

https://historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2020-1.pdf 

Maar op de eerste ledenavond van het nieuwe seizoen willen we deze men-

sen alsnog in het zonnetje zetten, stilstaan bij hun verdiensten en een cadeau 

overhandigen. 

Noteert u alvast deze datum: 12 september. Wij zien elkaar dan zoals altijd 

bij Grand Café Smit in Losser om 20 uur. 

 

Schenkingen 

 

De afgelopen tijd ontvingen wij weer diverse schenkingen. 

• Van Diny Elferink kregen wij knipsels van carnavalsvieringen, een kalender 

uit 1978 met foto's van historische panden in Losser en een exemplaar 

van het Twents volkslied. 

• Harry Bloemen schonk ons een set bouwtekeningen van de Martinuskerk. 

• Van Rinus Olde Riekerink kregen wij een omvangrijke verzamelmap met 

daarin onder meer documentatie over Twentse Folklore, de Böggelrieders 

en Daansers, Twentse humor en Twentse en Nederlandse volksliedjes. 

• En van Johan Pot (helaas recentelijk overleden) ontvingen wij zijn collectie 

bidprentjes en historische boeken. 

• Van  Jos Morsink en Annette Rieksma hebben we een verzameling bid-

prentjes ontvangen.  

• Van mevrouw Kuiper uit Overdinkel ontvingen wij een oude spiegel in een 

houten lijst en een petroleumlichtje. Van mevrouw Grevinga kregen wij 

een schoteltje dat kort na de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van 

de Bardel is gevonden. 

• Mevrouw Weda-Grashof schonk ons diverse kerkboeken, bidprentjes, 

een pompstok voor een  jachtgeweer en een certificaat ‘vernieuwing van 
de doopbeloften’ uit 1947. 

 

Alle schenkers hartelijk dank. 

https://historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2020-1.pdf
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HERINNERINGSMONUMENT GLANE 
 

Op woensdagmiddag 4 mei, de nationale dodenherdenkingsdag, werd in 

Glane het Herinneringsmonument onthuld voor de slachtoffers van het ver-

gissingsbombardement, dat daar op 15 februari 1945 plaatsvond. Op die dag 

sloeg het oorlogsgeweld toe. De geallieerden wilden het industriegebied van 

Gronau bombarderen. Maar zij vergisten zich in de locatie en per ongeluk 

lieten ze de ongeveer 35 brisantbommen los boven Glane.  

Drie mensen kwamen om het leven:  

• Johanna Maria Koertshuis, echtgenote van H. Elferink geboren te 

Losser 25 november 1881, wonende te Losser G.74. 

• Bernardus Johannes Boerrigter geboren te Losser 23 april 1916, wo-

nende Losser G.63. 

• Hendrik Verbeek geboren te Enschede 18 augustus 1899, wonende 

Ploegweg 103, Hengelo. 

Er waren zeven (zwaar)gewonden. 

 

Bovendien was de materiele schade aan huizen en boerderijen aanzienlijk. 

Zo’n vijfentwintig huizen waren verwoest of geheel onbewoonbaar. De 
meeste schade ontstond aan de Glanergrensweg, dicht bij de Gronausestraat 

en aan de Hoge Veldweg. In ‘Plaatsen van herinnering aan de Tweede We-

reldoorlog’, een brochure van de Historische Kring uit 2013, staat deze bij-
zondere plek natuurlijk ook vermeld. De bijbehorend fietsroute voert er 

langs.  

 

Paula Gerritsen, voorzitter van de Dorpsraad, vertelde dat er behoefte was 

onder de Glaner bevolking, om ter herinnering aan dit bombardement en de 

slachtoffers, een monument te plaatsen. De Dorpsraad heeft hiertoe het ini-

tiatief genomen en dat monument werd vorig jaar al geplaatst en wel aan de 

Gronausestraat/hoek Glanergrensweg, aan de rand van het terrein waar het 

bombardement plaatsvond. Door corona kon hier toen verder geen aandacht 

aan besteed worden. Het oorlogsmonument raakte vorig jaar augustus al wel 

beschadigd, nadat een vrachtwagenchauffeur het monument omver had ge-

reden. Om herhaling te voorkomen heeft de Dorpsraad het nu afgeschermd 

met zwerfkeien. 

  

Op woensdagmiddag 4 mei vond dus de officiële onthulling plaats door waar-

nemend burgemeester Gerrit Jan Kok, samen met Paulien Rijnhout.  De broer 

van haar moeder, Bernard Boerrigter, kwam bij dat bombardement dus om 

het leven. Voorafgaand aan de herdenking en de onthulling van het Herinne-

ringsmonument, was er een samenkomst in het Dorpshuis. Er waren veel be-

langstellenden gekomen.  

https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I145664&tree=1
https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I179764&tree=1
https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I179765&tree=1
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/view/47914662/bombardement-van-glane
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/view/47914662/bombardement-van-glane
https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/1452661/recreatieve-fietsroute/plaatsen-van-herinnering-losser
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Waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok en Paulien Rijnhout hielden daar 

een toespraak.  

Een afvaardiging van de veteranen was aanwezigen en veteraan Robert Kon-

ter voerde ook het woord. Burgemeester Cia Kroon, herstellende van haar 

ziekte, was ook aanwezig. 

Daarna ging men te voet naar het monument en de elektrokar uit Overdinkel 

vervoerde de  mensen, die wat minder mobiel waren. 

Nadat het monument onthuld was werden er bloemen gelegd en de aanwe-

zigen hielden twee minuten stilte. De Last Post werd gespeeld door Maikel 

Kremer.  

Ook in Glane is nu een plek, waar men waardig de slachtoffers van dit vergis-

singsbombardement kan herdenken. De toespraak die Paulien Rijnhout in 

het Dorpshuis hield is hierna integraal opgenomen. 

 

‘Goedemiddag dames en heren, 

 

Mijn naam is Paulien Rijnhout, meisjesnaam Steggink. Ik ben een dochter van 

Joop Steggink uit Overdinkel en Paula Boerrigter, hier uit Glane.  

Mijn moeder is in 2011, als laatste van haar broers en zussen, op 89-jarige 

leeftijd gestorven. Na haar overlijden ben ik, zoals zoveel kinderen doen, in 

de nalatenschap van mijn ouders gedoken om er voor de volgende generatie 

een leesbare familiegeschiedenis van te maken. Naar mijn idee is het levend 

houden van herinneringen belangrijk, vooral ook die aan je eigen omgeving 

en aan de mensen die je beïnvloed hebben. 

 

Bij het opdiepen van die gegevens ben ik van de ene verbazing in de andere 

gerold. Vooral ben ik af en toe verbijsterd over het feit dat er over zoveel 

dingen is gezwegen, met name als het gaat over wat is voorgevallen in de 

oorlog en wat de nasleep ervan is geweest. Ons als kinderen (d.w.z. in mijn 

https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I191251&tree=1
https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I179792&tree=1
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geval mijn broer, mijn zusje en mij) werd het leed bespaard, tenminste dat 

was de bedoeling. Dat het soms anders uitpakte, is een ander verhaal. 

Over veel werd dus niet gesproken, maar flarden van het verhaal van mijn 

moeders broer Bernard doken wel zo nu en dan op. De familie Boerrigter 

telde acht kinderen, vier jongens, vier meisjes. Frans, Bernard, Annie, Cle-

mens, Paula, Marietje, Henk en Truus. Mijn opa en oma, Johan Boerrigter en 

Mies Boerrigter-Harremeijer, zijn in 1913 in Glane een winkel in levensmid-

delen annex café begonnen. Later zijn er twee winkels in Losser bijgekomen, 

een in kleding en overige textiel en eentje in kachels en overige huisraad. 

Bovendien lieten ze hier in Glane een aantal huizen bouwen, aan de Hoge-

veldweg en de Glanerbeekweg. 

 

Mijn opa was de man met de ideeën, mijn oma de vrouw met de onuitputte-

lijke energie. Van de kinderen werd verwacht dat ze, als ze eenmaal de leef-

tijd hadden, meewerkten in het familiebedrijf. Dat was gedurende de oor-

logsjaren niet anders.  

Mijn grootvader was al op betrekkelijk jonge leeftijd ziekelijk. Hij had een 

nierkwaal en voor nierfalen was in de jaren veertig nog geen oplossing. Hij 

was dikwijls niet in staat om lichamelijke arbeid te verrichten. Om die reden 

en omdat de bezetter de noodzaak van instandhouding van een levensmid-

delenzaak inzag, had mijn oom Bernard vrijstelling van de Arbeitseinsatz. Hij 

moest de taken van mijn grootvader overnemen. Zijn oudere broer Frans was 

al getrouwd en woonde niet meer in de omgeving. De andere jongens zaten 

ondergedoken. Mijn moeder Paula was de oudste van de nog thuiswonende 

meisjes. Oudste zus Annie was ook al getrouwd en woonde in Losser. 

 

Toen de vliegtuigen over vlogen wilde Bernard, niet voor de eerste keer, gaan 

kijken. Zijn het geallieerde vliegtuigen op een missie naar Duitsland? 

Hij komt niet ver. Een van de bommen is terechtgekomen in Boerrigters ach-

tertuin. Op zijn weg naar buiten krijgt Bernard het dak van de bijkeuken op 

zijn hoofd. Hij is op slag dood, zijn schedel is verbrijzeld. Johan Boerrigter, 

mijn grootvader, vindt hem. Bernards hoofd wordt - zo goed en zo kwaad als 

dat gaat - ingepakt in verband. Wie dat doet vertelt de geschiedenis niet. Zijn 

lichaam wordt op een platte kar naar het mortuarium in Losser vervoerd. Va-

der Johan Boerrigter loopt met zijn zieke lijf achter de kar mee, het hele eind 

naar Losser, vergezeld door mijn moeder Paula en Bernards hond Rex. ´De 

enige keer dat ik mijn vader heb zien huilen´, aldus Paula, vele jaren later.  

 

Het leven zou nooit meer hetzelfde worden daarna. Mijn eens zo onderne-

mende grootvader is geen schim meer van zichzelf, wordt alsmaar zieker en 

zieker en sterft in juni 1947, achtenvijftig jaar oud. 

 

https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I145759&tree=1
https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I145760&tree=1
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Mijn oma Mies blijft met jongste zoon 

Henk nog een aantal jaren in Glane. 

Daarna betrekt ze een tweetal ka-

mers in het ruime huis van oudste 

dochter Annie, in Losser. 

 

Ze loopt niet met haar verdriet te 

koop, maar er doet zich wel een op-

merkelijk verschijnsel voor: na Ber-

nards dood wordt ze, terwijl ze voor-

heen nooit een sigaret had aange-

raakt, een straffe roker. Ondanks dat 

wordt ze toch nog vijfenzeventig. Ze 

overlijdt in 1963. 

  

Mijn ouders, Joop Steggink en Paula 

Boerrigter vertrekken na hun huwe-

lijk in 1948 naar Amsterdam. Dat was 

in die tijd een vorm van emigreren. 

Mijn vader was hard getroffen door 

de oorlog en ook het verhaal van Ber-

nard zal een rol hebben gespeeld. Alle 

ellende achter zich laten en een 

nieuwe start maken was de bedoe-

ling. Dat die nieuwe start veel haken 

en ogen zou krijgen is een verhaal op 

zich.  

 

Eén opmerkelijk detail uit dat verhaal vermeld ik hier als afsluiting. In 1953 

raakt mijn moeder zwanger van haar tweede kind. Dat zou in februari 1954 

geboren moeten worden. ´Ik hoop maar dat het niet op de vijftiende komt´, 

zei mijn oma tegen mijn moeder, refererend aan de dag van het bombarde-

ment. 

Maar de dingen gaan zoals ze moeten gaan. Op 15 februari 1954 om tien over 

één ´s nachts wordt Paula´s tweede kind geboren. Dat kind, beste mensen, 

ben ik. En ondanks de beladen datum werd ik, ook door mijn oma, warm 

ontvangen. 

 

Ik dank u allen voor de aandacht’. 
 

Thea Evers / Paulien Rijnhout 
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Bidprentje         Ansichtkaart, ook voor de Duitse klanten 

 

 
Op deze familiefoto uit 1938 (25 jarig huwelijksfeest) staat Benard, 2e van 

links achter zijn vader. (zie Genealogiewebsite) 

 

https://genealogie.historischekringlosser.nl/showmedia.php?mediaID=2355&medialinkID=2776
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GERARD ZUITHOF  (1935 – 2022) 
 

Op 13 april 2022 overleed Gerard Zuithof. Van zijn hand werden in Oet Dorp 

en Marke de afgelopen jaren diverse interviews met bekende of minder be-

kende Lossernaren gepubliceerd. Tot zijn nagedachtenis publiceren wij nu 

een interview dat Gerard in 2012 gaf aan de Kraesgenberg Koerier (KK) 

 

De interviewer geïnterviewd 

 

Gerard Zuithof heb ik leren kennen 

toen wij in 2009 tegelijk bij de redac-

tie van de Kraesgenberg Koerier (KK) 

kwamen. Omdat hij er ervaring mee 

had en het ook erg leuk werk vond, 

ging hij voor de KK vooral interviews 

maken met de vrijwilligers van de 

Erve Kraesgenberg. Ik vind de  inter-

views altijd erg leuk geschreven en 

hoef er als eindredacteur ook nooit 

veel aan te veranderen. Toen ik 

hoorde dat Gerard al meer dan hon-

derd (!) interviews voor Het Drieluik 

had geschreven, vroeg ik me een 

keer hardop af wat hij vroeger eigen-

lijk gedaan had en waar hij dat schrijven geleerd had. Het antwoord op die 

vraag leidde enkele weken geleden tot een bezoek aan de Leurinkshof  waar 

Gerard samen met Riki woont. 

 

Gerard Zuithof werd in 1935 geboren. Hij schreeuwde (zoals hij het zelf zegt) 

al direct ‘moord en brand’, omdat er tijdens de bevalling een schoorsteen-

brandje ontstond in zijn geboortehuis aan de Glanestraat (de huidige Pastoor 

van Laakstraat) in Overdinkel. Na een jaar verhuisde het gezin naar de Goor-

matenweg, waar wat meer ruimte was om de (uiteindelijk) tien kinderen van 

het gezin te huisvesten. Gerard was de derde van het stel. 

 

Ondanks de oorlogsjaren had Gerard rustige en gelukkige lagere schooljaren. 

Maar hoewel hij best verder had willen leren was hij binnen twee weken na 

zijn veertiende verjaardag al aan het werk bij de firma Blenken aan de Veen-

straat in Enschede. Daar werden benodigdheden voor de textielindustrie ge-

produceerd. Een jaar later stapte hij over naar Textielfabriek Rigtersbleek, 

ook in Enschede, waar hij in de weverij aan de slag ging. 

Toen hij 19 jaar was kwam er een oproep voor de militaire dienst. Gerard 

kende Riki Ekkelboom al een poosje en daarom had hij graag op de Vliegbasis 

https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I178794&tree=1
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Twente geplaatst willen worden. Maar die vlieger ging niet op. Na vier maan-

den basisopleiding in Amersfoort (voor het eerst van zijn leven met de trein 

….) werd Gerard ‘hospik’, eerst in Middelburg en daarna in Nunspeet. Sma-
kelijk kan hij vertellen over de koude winter waarin hij zijn militaire basisop-

leiding kreeg. Velddienstoefeningen waarbij in de sneeuw in een klein tentje 

geslapen moest worden en later grote oefeningen op de Lüneburgerheide. 

Aan lange marsen had hij een grondige hekel vanwege de ‘kistjes’, het harde 
soldatenschoeisel, maar hardlopen ging hem veel beter af. Echt vervelend 

heeft Gerard de diensttijd niet gevonden: ‘Je leerde discipline aan, je kwam 
nog eens ergens en je kwam in aanraking met allerlei jongens, uit allerlei de-

len van het land en met een ander (of geen) geloof. Je blik werd verruimd’. 
Gerard kwam er ook achter dat veel jongens meer hadden geleerd dan hij. 

 

Toch was hij blij en Riki ook, toen de diensttijd na 18 maanden voorbij was. 

Ze maakten plannen om te trouwen, maar eerst moest er natuurlijk flink ge-

spaard worden. Dat ging hen goed af want in 1959 bouwden ze een eigen 

huis in de Kloppenstraat en in 1960 trouwden ze. 

 

Omdat Gerard te kampen kreeg met reuma waarvan hij steeds meer last 

kreeg ging hij ander werk zoeken. Hij volgde bij het NTI een schriftelijke cur-

sus voor magazijnmeester en leerde boekhouden, Nederlandse taal, handels-

rekenen en handelscorrespondentie. Het leren ging hem goed af naast zijn 

werk en zijn ziekte. Na het met goed  gevolg afgelegde examen (zo werd dat 

toen genoemd) solliciteerde hij bij de firma WDP (Willem Dijs Precisiewerk) 

aan de haven in Enschede en werd direct aangenomen. Maar met de reuma 

ging het steeds slechter en in 1968 werd hij afgekeurd. Van begeleiding door 

maatschappelijk werk o.i.d. was in die tijd nog geen sprake. Echter Gerard 

kwam wel thuis te zitten maar ging niet bij de pakken neerzitten, hij ging 

weer studeren. Hij haalde het slijtersdiploma (vooral aan wijnproeven be-

leefde hij veel plezier) en later ook het Middenstandsdiploma. 

 

Geen van de hiervoor genoemde diploma’s heeft Gerard voor betaald werk 
kunnen benutten, maar ze zorgden wel voor een belangrijk stuk algemene 

ontwikkeling, waarvan hij veel plezier heeft gehad. Bijvoorbeeld als bestuurs-

lid van de Reumavereniging toen hij samen met andere bestuursleden het 

verenigingsblad heeft verzorgd. En in zijn werk voor Het Drieluik, een maan-

delijkse uitgave voor de bewoners , familie, personeel en vrijwilligers van St. 

Maartens-Stede, Oldenhove en Leurinkshof. Voor dit blad maakte hij al meer 

dan 100 interviews met bewoners en personeelsleden, maar ook met oud-

scheidsrechter Jaap Uilenberg, zwemster Monique Nijhuis en burgemeester 

Sijbom. 

Gerard’s veelzijdige belangstelling, ook voor moderne ontwikkelingen, blijkt 
uit zijn antwoord op mijn vraag hoe hij met de computer heeft leren omgaan: 
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‘Dat ik met de PC in aanraking ben gekomen kwam voornamelijk door mijn 

interesse op dat gebied. Het leek mij direct zo’n fascinerende ontwikkeling, 
vooral door de ongekende mogelijkheden  die er aan zaten te komen. Ik 

dacht daar wil ik vanaf het begin meer van weten. In het begin was het veel 

moeilijker dan tegenwoordig, er werd nog met MS Dos gewerkt. Ik heb een 

cursus gevolgd bij de Muchte toen ik zelf nog geen computer had. Dat werkte 

dus niet echt goed en daarom heb ik na die cursus zelf een computer gekocht. 

Voor dezelfde prijs koop je tegenwoordig een computer waar je veel meer 

mee kunt dan in die beginperiode. Dus zo’n apparaat ging je niet zomaar ko-
pen, er moest eerst voor gespaard worden. Toch heb ik de computer het 

meest gebruikt als tekstverwerker. Later kwamen er de mogelijkheden bij 

van het internet, het bewerken van foto’s, het digitaal opslaan etc., etc. 
 

In verband met de gezondheidstoestand van Gerard werd in 1982 het huis 

aan de Kloppenstraat verkocht en verhuisde hij met Riki naar een senioren-

woning aan het Boerrigter. Via de Bernard Leurinkstraat en de Sweelinck-

straat kwamen zij uiteindelijk in de Leurinkshof te wonen. 

 

Vermeld mag ook nog worden dat Gerard in Losser de eerste persoon was 

die een scootmobiel van een bedrijfsvereniging in bruikleen kreeg. Gelukkig 

gaat het met de reuma van Gerard, sinds er een jaar of tien geleden nieuwe 

medicijnen beschikbaar kwamen, veel beter zodat hij ook van zijn ‘echte’ 
hobby’s weer meer kan genieten. Hij leest veel en graag en bovendien is hij, 
naar wat ik ervan gezien heb een niet onverdienstelijke amateurschilder. 

 

Echtgenote Riki schildert overigens ook, onder meer prachtige iconen en bo-

vendien is ze actief in de handwerkgroep op Erve Kraesgenberg. Dat is dan 

meteen het ‘bruggetje’ naar de redactie van de Kraesgenberg Koerier, want 
via Riki is Gerard bij ‘ons’ blaadje terecht gekomen en nog wel tot weder-
zijdse tevredenheid. Gerard hoopt dit werk nog heel lang te kunnen blijven 

doen en dat wensen de andere redactieleden hem ook van harte toe. 

 

(interview: Georg van Slageren in Kraesgenberg Koerier/Winter 2012) 
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HOUTEN GRAFMONUMENT OP HET KATHOLIEKE 

KERKHOF 
 

In de onlangs door de Historische Kring Losser verkregen collectie glasplaten 

en negatieven trof ik (Andries Kuperus) een foto aan met daarop een houten 

grafmonument. Dit nog bestaande monument had ik al eerder opgemerkt 

maar nog nooit goed bekeken omdat het geheel vrij donker was uitgevoerd 

en er altijd sprake is van tegenlicht. Daarom heb ik met een zgn. invulflits een 

foto gemaakt en dat met een verrassend resultaat. Waar alle grafstenen 

rondom in de loop der tijd zijn verdwenen heeft dit exemplaar intussen 80 

jaar standgehouden. 

  
 

Achter dit monument blijkt na enig onderzoek het hierna volgende stukje 

Losserse geschiedenis schuil te gaan. 

 

LOSSER. Ter nagedachte-

nis Johannes Poorthuis.  

 

De heer K. Jassies schrijft 

ons ( Twentsch nieuws EN-

SCHEDE. ‘Twentsch dag-
blad Tubantia en Ensche-

desche courant’ op 08-02-

1941) het volgende:  

https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I5935&tree=1
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Johannes+Poorthuis&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C20e_eeuw%7C1940-1949%7C1941%7C&page=3&coll=ddd&identifier=MMSAEN01:000055145:mpeg21:a0015&resultsidentifier=MMSAEN01:000055145:mpeg21:a0015&rowid=6
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Johannes+Poorthuis&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C20e_eeuw%7C1940-1949%7C1941%7C&page=3&coll=ddd&identifier=MMSAEN01:000055145:mpeg21:a0015&resultsidentifier=MMSAEN01:000055145:mpeg21:a0015&rowid=6
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Johannes+Poorthuis&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C20e_eeuw%7C1940-1949%7C1941%7C&page=3&coll=ddd&identifier=MMSAEN01:000055145:mpeg21:a0015&resultsidentifier=MMSAEN01:000055145:mpeg21:a0015&rowid=6
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Johannes+Poorthuis&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C20e_eeuw%7C1940-1949%7C1941%7C&page=3&coll=ddd&identifier=MMSAEN01:000055145:mpeg21:a0015&resultsidentifier=MMSAEN01:000055145:mpeg21:a0015&rowid=6
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Johannes+Poorthuis&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C20e_eeuw%7C1940-1949%7C1941%7C&page=3&coll=ddd&identifier=MMSAEN01:000055145:mpeg21:a0015&resultsidentifier=MMSAEN01:000055145:mpeg21:a0015&rowid=6
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Een eenvoudig berichtje in de krant meldde dat in Losser, zes-en-zeventig 

jaar oud, is overleden Johannes Poorthuis. Degenen, die zijn leven en werken 

niet kenden, zal dit berichtje weinig hebben gezegd. Maar zij die met zijn 

persoon en de beteekenis van zijn arbeid beter op de hoogte waren, zullen 

niet zonder een gevoel van ontroering van dit bericht kennis hebben geno-

men. „Poorthoes-Jans", zooals men hem algemeen noemde, was een van die 

eenvoudige, bescheiden, maar sterke figuren, die uiterst zeldzaam gaan wor-

den. De tijd scheen op hem geen vat te hebben. Altijd was hij dezelfde, altijd 

was hij opgewekt van karakter, vol stille, levenswijze humor die zich op on-

weerstaanbare wijze telkens-en-telkens weer openbaarde. Altijd nog was hij 

vol belangstelling voor de historie en de folklore van zijn dierbare streek, al-

tijd was hij bereid er in zijn gastvrije, oud-Saksische boerenwoning van te ver-

tellen op een manier, zooals hij alleen dat kon.  

 

Warme belangstelling voor historie en folklore zijner streek had Poorthoes-

Jans. Niet alleen was hij verscheidene jaren lid van de Oudheidkamer Twente 

— hij behoorde ook tot de vaste bezoekers van de bijeenkomsten dier Ka-

mer. Urnen en andere historisch-belangwekkende voorwerpen, stond hij aan 

haar af. En toen onlangs, bij den aanleg van een voetbalveld aan de Ensche-

deschestraat te Losser, merkwaardige zwarte cirkels in den zandigen, van de 

heide ontdanen bodem werden aangetroffen en „D'oöle Vastert" ervan 
hoorde, stapte hij op zijn fiets om de heeren van de Oudheidkamer in En-

schede te waarschuwen. Deze waarschuwing was de aanleiding tot hoogst 

interessante onderzoekingen onder leiding van dr. C. C. W. J. Hyszeler, die al 

spoedig vast kon stellen dat hier sprake was van een oud-Germaansche ne-

derzetting. „D'oöle Vastert" — dat was de andere naam waaronder Poorthuis 
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bekend stond. Deze naam had hij te danken aan zijn geboortehuis, een oud 

„kötterspilken" aan den rand van de Lossersche Zandbergen gelegen, nabij 

het erve Iemhorst. Dit boerderijtje (een los hoes nog toen Poorthuis er 

woonde) heette „de Vastert".  
 

  
De Vastertkotten rond 1918. 

 

En ook in dit geval bleven de bewoners de naam van het erve dragen nadat 

zij er allang van gescheiden waren. Van het leven in die dagen — wat kon 

Poorthoes ervan vertellen! Verhalen over „witte wieven", over spoken. En 
ook had Poorthuis meermalen gehoord dat er ergens tusschen de Zandber-

gen en 'n Ruunberg een gouden tafel in den grond moest zitten. Als hij dan 

in zijn oude woning (met het jaartijd 1682 en met donderbezems in de met 

paardekoppen getooide achtergevel) over dit alles zat te vertellen dan ge-

beurde het dat hij naar zijn „schatkamer" ging, deze opende en voor den dag 

kwam met een merkwaardige verzamelinkje waartoe een steenen bijl be-

hoorde, een steenen beitel, steenen pijlspitsen, oude spinsteentjes en ver-

steende weekdieren... De steenen Beitel was afkomstig uit het oude huis „de 
Baksteen" te Losser, waar het voorwerp bij de afbraak op den zolder gevon-

den was. „N'n grommelsteen" aldus noemde het volk zoo'n merkwaardlgen 
steen. Op den zolder van „de Baksteen" zal ze ongetwijfeld hebben gediend 
ter afwering van het onweer en deszelfs kwade gevolgen. Aan een dergelij-

ken grommelsteen of dondersteen werden bijzondere krachten toegekend. 

Merkwaardig was dat aan het snijvlak van een grommelsteen stukjes ontbra-

ken, welke er kennelijk waren afgeslagen. In dit verband is het opmerkelijk 

te weten dat fijngemaakte stukjes „grommelsteen" vroeger door het eten 
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werden gekookt als een middel tegen stuipen. Ook de onderhavige steenen 

beitel schijnt voor dat doel dus dienst te hebben gedaan! Dat Poorthuis van 

het leven in het oude dorp Losser veel te vertellen wist, behoeft nauwelijks 

betoog. Velen hebben bij hem dan ook hun licht opgestoken. Velen zal het 

bij het lezen van het doodsbericht van Johannes Poorthuis zijn gegaan als 

ons. Velen zullen zich vol weemoedige dankbaarheid zijn persoon herinne-

ren. Velen zullen weer denken aan zijn goedmoedige vriendelijkheid, zijn 

gulle gastvrijheid, zijn eenvoudige levenswijsheid en bovenal aan zijn koste-

lijke verhaaltrant die, mede doordat zij steunde op een warme, door groote 

belezenheid geschoolde belangstelling voor de historie en de folklore van ons 

Twentsche land, de oude tijd als het ware herleven deed voor de oogen zijner 

toehoorders. Weemoed om het verleden verlies — dankbaarheid om het-

geen deze eenvoudige, sterke, geestelijk-oergezonde Twentenaar ons gege-

ven heeft, dat zijn de gevoelens, die ons bij zijn heengaan beheerschen. 

 

Uit: Twentsch nieuws ENSCHEDE. ‘Twentsch dagblad Tubantia en Ensche-
desche courant’. Enschede, 08-02-1941. 

  

De auteur van deze ‘Ter nagedachtenis’ was Klaas Jassies (1858-1943). Hij 

woonde aan de huidige Teijlersstraat / hoek Raadhuisstraat. Het was een 

woonhuis annex fietsenwinkel, benzinepomp en een garagebedrijf aan de 

achterkant. 

 

 

 

   
Het Froenshuis met daarachter de zijgevel van het pand van Jassies. 

https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I191255&tree=1
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Op deze foto staat de naam van zoon Cornelis al op de gevel vermeld. 

 

 

 

 
Het Vrielerhuis, nu Froenshuis geheten, zag er ca. 1930 zo uit. Het Froenshuis 

werd van 1906-1968 bewoond door de familie Poorthuis en in 1975 gerestau-

reerd door Monumentenzorg. De donderbezems in de gevel, die in 1928 wa-

ren ingemetseld,  zijn toen niet meer aangebracht. Links de voorgevel van het 

pand van Jassies. 
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De families Jassies en Poorthuis waren dus buren en door deze uitgebreide 

en warme ‘Ter nagedachtenis’, kwam ons weer een artikel in herinnering met 
een sfeervolle beschrijving uit de jaren voor de Tweede Wereldoorlog met 

als titel ‘Losser: …het zag er heel anders, het rook er heel anders en het 
hoorde er heel anders’. Het werd geschreven door M. W. Heslinga ( 1922- 

2009), hoogleraar, sociaal-geograaf en historisch-geograaf aan de Vrije Uni-

versiteit te Amsterdam. Dit artikel is gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 

2001-1, maar te vinden via de link: bloemlezing:https://historischekringlos-

ser.nl/orgaan/teksten/2008-1.pdf  
Max Heslinga was al vanaf de oprichting in 1969 lid van de Historische Kring 

Losser en heeft enkele keren, samen met zijn vrouw, een ledenbijeenkomst 

meegemaakt in het hem welbekende Hotel Smit. Ook stond hij een aantal 

mooie oude foto’s van het dorp en zijn omgeving ter reproductie af. Het eer-
ste exemplaar van de bloemlezing uit ‘Oet Dorp en Marke1993-2007’, waarin 

zijn artikel ook is opgenomen, hebben wij in 2008 aan hem aangeboden. 

Maar waarom al die belangstelling voor Losser? In de jaren dertig van de vo-

rige eeuw bracht hij als jongetje - uit het Friese Heerenveen - bijna al zijn 

schoolvakanties door bij zijn oom en tante Jassies in Losser, dus het gezin van 

Klaas Jassies, die dit mooie stuk over zijn gestorven buurman schreef.  

 

Max Heslinga schrijft: 

‘Ik ben in mijn kleuter- en kinderjaren zo gelukkig geweest als het ware een 

tweede tehuis te hebben gehad bij familie in het hartje van Twente. Dat was 

in Losser, niet ver van de Duitse grens: In alle mogelijke opzichten een heel 

andere wereld. Als men dat zo zeggen kan: het zag er heel anders, het rook 

er heel anders, en het hoorde er heel anders. Ik kan ook deze woonomgeving 

tot in details omschrijven. Liep in Heerenveen bijna alles rechttoe rechtaan, 

in Losser was bijna alles bochtig. Zelfs het treintje van Oldenzaal naar Gro-

nau, dat door Losser liep, maakte allemaal bochten. Bovendien was ons 

straatje met hobbelige veldkeitjes geplaveid. Was er in de omgeving van Hee-

renveen alleen maar weiland, in Losser was een heuse korenes, waar na de 

oogst de vliegers werden opgelaten. Ik hoor nog het beieren van de roomse 

kerkklokken en het kleppen van het hervormde kerkje, het oefenen van het 

muziekkorps en in de kerstvakantie de tonen van twee of drie midwinter-

hoorns.  

 

Tegenover ons woonde, in een oud huis met zwarte topgevels en een ronde 

zandstenen waterput, een ouderwetse boerentimmerman (red. de heer Jo-

hannes Poorthuis), die mij soms achter op de fiets meenam als hij in de buurt 

op karwei ging. Zo ben ik als jongetje in een ‘los hoes’ beland, dat wil zeggen 
een boerderij zonder muur tussen woon- en bedrijfsgedeelte. Op deze ma-

nier is mijn belangstelling voor bouwkunst gewekt.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Willem_Heslinga
https://historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2008-1.pdf#page=93
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Ik ben in dezen niet in de laatste plaats beïnvloed door de conservator van 

de Oudheidkamer Twente te Enschede, J.J. van Deinse, bij wie ik als h.b.s.- 

ertje in de korte broek over de vloer kwam en die mij boeken leende. Hij is 

de eerste geweest die mijn interesse voor streekcultuur enigszins gericht 

heeft. 

 

Wat mij ook altijd is bijgebleven is, hoe ik als jongetje een fietstocht heb ge-

maakt naar het hoge kasteel en de diepe steengroeve van Bentheim. [...] Het 

is geen toeval dat de eerste buitenlandse excursie die ik heb mogen organi-

seren, namelijk een fietsreis in 1954 met studenten uit Utrecht, van Twente 

over Bentheim heeft geleid. Ik heb trouwens later, in de jaren zestig en ze-

ventig, met studenten van de V.U. zeker een twaalftal excursies naar het Ne-

derlands-Duitse grensgebied ondernomen, waarbij Twente en de graafschap 

Bentheim elke keer op het programma hebben gestaan.’ 
 

Een bijzonder grafmonument op de R.K. begraafplaats herinnerde ons weer 

aan de bijzondere relatie van een Amsterdamse hoogleraar met Losser, het 

dorp uit zijn jeugd. ‘Het zag er heel anders, het rook er heel anders en het 
hoorde er heel anders’.  
 

Thea Evers en Andries Kuperus 

 

 
 

Vasterd Jans koopt op 31 december 1935 het laatste kaartje voordat het per-

sonenvervoer de Losserse tramdienst wordt opgeheven. 
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Max Heslinga (rechts) in 2008 bij de presentatie van de ‘Bloemlezing uit Oet 
Dorp en Marke’, met Thea Evers (voorzitter) en Herman Bourgonje (oud-se-

cretaris).  
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ONZE OPVANG IN HOTEL HUT 

 

Vanwege politieke en religieuze omwentelingen in Indonesië (het had de na-

weeën nog van zijn onafhankelijkheid) moesten wij vertrekken. 

Mijn vader was ‘pandhuisbeheerder’ in Buitenzorg/Bogor op West-Java. Ik 

groeide op met baboes, nu heet het pembantus en ander personeel. 

Op een dag werd mijn vader gewaarschuwd door het personeel, dat extre-

misten plannen hadden om onze familie kwaad aan te doen. Wij werden dus 

ernstig bedreigd, waarop mijn vader maatregelen nam om de familie te laten 

evacueren naar Nederland. In afwachting  van de evacuatie c.q. repatriëring 

moesten wij verhuizen naar een pension in Jakarta, vlakbij Tanjung Priok.  

 

 
  

Wij moesten wachten op de aankomst van MS. Oranje en vertrokken eind 

December 1953. Uiteindelijk stapten wij met gemengde gevoelens aan 

boord; alles moesten wij achterlaten in het mooie land Indonesië. Mijn moe-

der had een grote groene trunk-koffer met koperbeslag ingepakt met dier-

bare spullen . De trunk-koffer is op een mysterieuze wijze verdwenen, waar-

schijnlijk gestolen..... 

Onze aankomst in Nederland ergens in  februari 1954 op een bitterkoude 

dag; het was in die dagen erg koud. Op de kade allemaal bussen met num-

mers. Wij verlieten het schip MS Oranje rond 20:00 uur in de avond. 

Onze bus had bestemming Losser, in de buurt van Enschede en de Duitse 

grens. Wij arriveerden omstreeks 01:00 uur in de nacht, het duurde zolang 

omdat de bus niet hard kon rijden vanwege de sneeuwval. De kinderen, be-

gonnen direct met sneeuwballen te gooien totdat zij tot de orde werden ge-

roepen. Mijn handen waren ijskoud, ik had eigenlijk geen weet wat ijskoud 

kon zijn. Mijn kindermeid drukte altijd een waterijsje tegen mijn wang en zei 

dan: ‘ Zo koud is het  in het land waar jij straks naar toe gaat, en zij eten daar 
elke dag aardappelen‘ ! 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranje_(schip,_1939)
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Onze opvang was Hotel-café-restaurant HUT. Wij hadden de beschikking 

over een kamer ongeveer 5x4 m, voor 5 personen waaronder een baby van 

3 maanden. Er stonden een paar stapelbedden en een kinderledikantje, ver-

der was er nog een kleine wasbak aanwezig. Berging was er niet, de koffers 

lagen buiten onder een afdak. 

Het eten bestond uit ‘Hollandse pot ‘ en vaak ook nog kliekjes. Hoewel wij op 

papier Nederlanders zijn, genetisch zeker niet; velen waren van gemengde 

bloede. We hadden wel gemeenschappelijke voorouders uit West-Europa, 

dus een Westerse achtergrond en spraken duidelijk de  Nederlandse taal. Na-

tuurlijk, hadden wij bepaalde eetgewoontes met voorkeuren zoals saté, bami 

goreng, nasi goreng met een eitje.... 

Ik vond de Hollandse pot wel eetbaar, zeker de gortepap en vla. Maar wij 

wilden toch wel onze ‘blauwe hap’ als variatie. Op een gegeven moment brak 
er een kleine opstand uit, de bewoners waren niet tevreden met wat de cen-

trale keuken op tafel bracht.  

Enfin, uiteindelijk mochten een paar Indische dames de centrale keuken ge-

bruiken om ons de ‘blauwe hap’ te geven. De ‘blauwe hap’ is niet beledigend 
bedoeld, maar afkomstig uit Marintermen.  

In die dagen was Losser nog een klein dorp, ook wel gehucht te noemen. Het 

moet voor de dorpsbewoners, een schok zijn geweest om zoveel donkere 

vreemdelingen rond te zien lopen. Zoiets als ‘aapjes’ kijken werd het door 
ons ervaren. Er waren over en weer wat aanpassingsproblemen, wat vaak 

ruzie gaf en waar rake klappen vielen; meestal ging het over de mooie Indi-

sche meisjes. 

  

https://defensiefotografie.nl/woordenlijst/blauwe-hap/


28 ǀ Oet Dorp & Marke Losser 2022-2 

De familie, zo te zien wandelend in de Losserse Zandbergen. 

 

Ik was destijds ongeveer 8 jaar en wandelde vaak een beetje rond. Zo kwam 

ik bij een zelf slachtende slager aan, de naam weet ik niet meer. Ik keek door 

de openstaande deuren naar binnen de slachtplaats in. De slager vroeg of ik 

naar binnen wilde komen om hem te helpen. Ik kreeg een bezem in mijn hand 

en mocht het bloed van de geslachte dieren in de goot vegen. Nu denk ik; 

wat moeten de dieren geleden hebben zij kregen allemaal een penschot, dat 

mag tegenwoordig niet meer. Bij aankomst in de veewagen roken zij waar-

schijnlijk al de geur van bloed en de dood. Zij werden daarop heel angstig en 

moesten met ‘zachte drang’ de slachtplaats op.  
 

Vermoedelijk is dit slagerij Breukers geweest op de hoek van de Brink-

straat/Schuurkerkstraat. 
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Zo jong als ik was getuige te zijn van drachtige koeien die werden opgesne-

den en stuiptrekkende,  ronddraaiende varkens die afgrijslijk gilden. Het was 

een complete horror, maar ik was nog een jongen en wist niet beter. De sla-

ger gaf mij dan een dikke , vette leverworst mee. 

Mijn moeder wist van dit alles gelukkig niets. 

Wel, dit was dan zo`n beetje mijn relaas, over de aankomst, opvang en mijn 

beleving destijds in  het dorpje Losser. 

  

Auteur: Melvyn R. Burer. (Deze bijdrage ontvingen wij via Facebook). 

 

Over de repatrianten en opvang van Indische Nederlanders:  

• Repatriëring van Indische Nederlanders (wikipedia) 

• In kampen, kastelen en pensions ; de opvang van Indische Neder-

landsers 

• Repatrianten uit Indië (Stichting Oorlogsverhalen) 

• Boek : Opgevangen-in-andijvielucht – Griselda Molemans 

 

Volgens Marga Klompé, minister van Maatschappelijk Werk periode 1956-

1971. Haar woorden waren: ( zie voorwoord in het boek): ‘De Indische Ne-
derlanders zijn geofferd voor grotere belangen......’ 
 

Koningin Juliana bracht in dit kader ook een bezoek aan de gemeente Los-

ser, maar ging naar de opvang in Het Grote Zwaantje in De Lutte. Links bur-

gemeester J.P.A.M. van de Sandt.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Repatri%C3%ABring_van_Indische_Nederlanders
https://www.oorlogsbronnen.nl/artikel/kampen-kastelen-en-pensions-de-opvang-van-indische-nederlanders
https://www.oorlogsbronnen.nl/artikel/kampen-kastelen-en-pensions-de-opvang-van-indische-nederlanders
https://oorlogsverhalen.com/themas/repatrianten-uit-indie/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.355395169.html/opgevangen-in-andijvielucht/
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STRANDGENOEGENS OP HET HOOGE ZAND. 
 

Een dag aan den Dinkel. Enschede, Juni 1924. 

 

Toen een van de laatste Zondagen de lucht 's morgens niet onheilspellend 

leek, stelde ik m'n jongens aan het ontbijt voor, om 's middags naar Zand-

voort te gaan. Stel je voor, in Enschede wonen en dan naar de badplaats te 

gaan. Daarom dan ook verbaasde gezichten. Pa is anders zoo scheutig niet. 

‘En kan dat eigenlijk wel volgens 't spoorboekje?’ vraagt mijn oudste. ‘Maar 
jongens’, is mijn antwoord, ‘hoe kom je er bij, dat 'k zoo'n gespekte porte-
monnaie zou hebben, om voor jullie zooveel onkosten te maken! Maar naar 

de badplaats gaan we’. Desondanks ongeloovige gezichten. Maar ik houd vol, 
dat het zal gaan, zooals ik gezegd heb; moeder verzoek ik den rugzak te pak-

ken, ik wek mijn jongens op om vooral 12 uur thuis te zijn voor het middag-

eten en als het half een is, staan we gepakt en gezakt. Waar gaat het heen? 

 

Als ik den weg naar Losser insla, weten mijn jongens wat het doel van den 

tocht is. Met Hemelvaartsdag hebben ze de kameraden honderduit hooren 

vertellen van de genoegens in de Lossersche zandbergen, vooral ook van 

overmatig Dinkelplezier, en nu zullen we zelf eens een kijkje nemen. Wat is 

ons Twente toch een heerlijk mooie streek. Het oog gaat te gast aan prach-

tige vergezichten, waarvan we te meer genieten, doordat we wandelen. En 

telkens moeten we eens even blijven staan, om een blik in de verte te slaan. 

 
Losser is in een oogenblik bereikt, reeds zien we den hoogen toren van het 

nieuwe klooster te Bardel boven het geboomte uitsteken. Die richting slaan 

we in en een sintelweg brengt ons bij den Dinkel. Rechts af, het mulle duin-

zand doorgebaggerd, rechts en links de jeneverstruiken, we komen op den 

top van het duin en ja,.... dat is Zandvoort, dat is het Enschedesche Zand-

voort, wat daar voor ons ligt, een strand, ondiep water, badgasten, geploeter 

in het water, leven sans gêne, daar zal het ons vandaag goed bevallen. Nou, 

jongens, we zijn vandaag in de vrijheid, leg je maar eens lekker languit in het 
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rulle zand. En als je trek hebt... zie je daar die meisjes rombeldebombel bo-

ven van het duin rollen? Nou, als je er plezier in hebt, doe maar even zoo. Je 

bent hier niet in de stad. Of wil je daar met die jongens mee? Kijk, een aan-

loopje, een sprong in de hoogte, in de laagte, daar rollen ze over het strand. 

Ben je bang voor je kousen en schoenen? Och, loopt. Je trekt ze uit, je legt ze 

hier neer, ja, toe maar, de meisjes ook — op hooge hakken wandel je alleen 

in het Volkspark, langs den Rondweg, op de Hengelosche Weg — hier loop je 

zooals je wilt. En als je zwemmen wil. Ga daar achter die boschjes, en dan 

spartel je maar rond als baarzen en vorens. De meisjes mogen alleen pootje 

baden — het mannelijk geslacht was altijd bevoorrecht — en dan ga je verder 

maar je gang. je doet maar wat je wil zoolang het ordentelijk blijft. 

  

  
 

Als ik deze lange aanspraak beëindigd heb; zet ik me met mijn rug tegen een 

zandhoop en kijk eens rond. Een man fotografeert Dinkelgroepen, jongens, 

meisjes, mannen, vrouwen. Ze staan natuurlijk in het water, geven zich uit 

als de badgasten van Scheveningen en Zandvoort. Voor een kwartje is de 

goedgelijkende snelkiek klaar. Ze zal morgen in de Emmastraat, op Pathmos, 

in het Getfert op de schoorsteenmantel prijken. ‘Van den zomer waren we in 
de badplaats, hoor ik straks met St. Nicolaas al vertellen, we hebben er nog 

een fotografie van’. En ja, daar komt dan de Dinkelkiek voor den draad. Uit 
de verte klinken trompetsignalen. Een honderd meter van mijn uitkijkpost af 

heeft een onderwijzer zijn tent opgeslagen. Hij is er twee dagen met elf jon-

gens. Een oogenblik later passeert hij me met zijn discipelen, allen op bloote 

voeten, in sporthemd, onbedekt hoofd, door het mulle zand wadend naar, 
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gindsche hoogten. Maar, ga a.s. Zondag niet op die wijze een wandeling ma-

ken door het Van Heekpark. En die oudere dames daar, wat zijn die van plan? 

Warempel, de kousen gaan uit, de dames gaan ook het water in. Zoo loopen 

ze morgen ook niet door het Lasonder? En die oudere heeren? Zie die daar, 

die smijt handen vol Dinkelwater naar z'n gillende ega. Ga je gang, menschen, 

verheug je maar, we zijn vanavond niet in den schouwburg, hoor! Doe net als 

die vier jonge dames daar. Een vroolijk rondedansje, van plas, plas, plas, in 

het heldere nat. Worden de rokken wat nat, het hindert niet. Je hangt ze 

straks even te drogen, daar aan die struiken. Achter me hoor ik lachen en 

zingen. Wat is daar aan de hand, daar in die oude bijenstal? Het valt niet mee 

er in te komen. Eindelijk zie ik het; een vroolijk picnic. Voor algemeenen zetel 

dient een ongeschaafde breede plank, een tafel is in dit lustoord niet aanwe-

zig, ieder heeft z'n kuchje in de hand en het is alles allerprimitiefst, maar 

klaarblijkelijk zeer gezellig, en de mondharmonica begeleidt de vroolijke gas-

ten, die hier zijn neergestreken. Zondag a.s. zitten ze heel anders weer in de 

stad. Ik keer weer terug. De man met de kar heeft het druk om de dorstige 

kelen te laven. In badcostuum komen telkens rissen gasten aanzetten. Zij zijn 

uit en nemen het er van. Wat stappen die meisjes daar parmantig op en neer 

in het koele Dinkelwater. Gearmd, hand aan hand, daar waden ze heen. O, 

beste Dinkel, wat ben je een uitgezocht oord voor onze jeugd, om eens echt 

uit te zijn. Loop maar en rol maar en speel maar, het is alles de meest gezonde 

sport. Watergenoegens en badplezier zooveel je maar wilt en het kost alle-

maal niets. Vlij je maar neer in het mulle zand, laat je maar stoven en bakken 

door de zon. Als het avond is en we onze vermoeide beenen onder de tafel 

uitstrekken, is er maar één roep onder mijn jongens over het Enschedesche 

Zandvoort. We gaan er nog eens weer heen. 

 

‘Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant’. Zwolle, 1924/07/03 



 




