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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 

(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:  

Veldkamp 54, 7586 GB Overdinkel 

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 

Chris Meekers Allemansweg 52 7582 HL Losser 06 26955269 

Secretaris 

Dick Grovenstein Veldkamp 54  7586 GB O’dinkel 06 1515 3058 

Penningmeester 

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

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

Jack Scholtens* Heidehof 54 7581 VJ Losser 053 5385756 

André van der Veer Willibrordlaan 38 7581 DT Losser 053 5383192 

    

*) Redactie van Oet Dorp en Marke 

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

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

 

 

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. 

 

ISSN: 2666-4895 Online versie  
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Omslagfoto:  

Het gezin van dominee V.E. Schaefer en mevrouw J.M. Schaefer-de Hartog. 

Ds. Schaefer was predikant in Losser van 1905 tot 1942. Over de familie 

Schaefer verscheen in oktober 2021 een boek met de sprekende titel ‘Kin-
deren uit de pastorie in Losser’. Zie het artikel elders in dit nummer. 
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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, gemaakt door Andries Kuperus. 
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VAN HET BESTUUR 
 

Ledenvergadering en uitstapje 

Na de persconferentie van minister Kuipers op 15 februari ziet de toekomst 

er weer wat zonniger uit. Daarom gaan wij er vooralsnog van uit dat wij op 

zondagmiddag 24 april a.s. om één uur onze jaarvergadering kunnen houden 

bij Grand café Smit. 

Aansluitend gaan wij naar Delden waar wij een bezoek brengen aan het Zout-

museum. Het museum is gevestigd in een mooi pand in het centrum en goed 

toegankelijk met een rollator.  Wij krijgen daar een rondleiding en vervolgens 

gebruiken wij op een andere locatie koffie en gebak. Wij gaan per bus en u 

bent om ongeveer 18.00 uur weer thuis. 

Wij vragen u een eigen bijdrage van € 7,50 p.p. en deelname is voor eigen 
risico. Betaling geschiedt in de bus. Het aantal deelnemers is beperkt tot 45 

personen en plaatsing is op volgorde van binnenkomst. 

Wanneer u aan deze excursie wilt deelnemen kunt u zich vanaf donderdag 

10 maart tot en met zaterdag 19 maart aanmelden bij Chris Meekers, tele-

foon 06 26955269  of email: 

cjmmeekers@gmail.com." 

 

 

Incasso contributie 2022 

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

tributie voor dit jaar, in de tweede helft van de maand april worden afge-

schreven. Leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen in die 

maand een nota. Aan hen het dringende verzoek om bij betaling van de nota 

straatnaam en huisnummer te vermelden. Als u zich realiseert hoeveel Dam-

huizen, Poorthuizen en Kuipers etc., wij onder onze ruim 1100 leden tellen, 

dan beseft u ook hoeveel moeite het onze penningmeester ieder jaar kost 

om elke betaling aan de juiste persoon te koppelen. Indien u nog niet via een 

periodieke machtiging betaalt, kunt u het de penningmeester gemakkelijker 

maken door alsnog een incassomachtiging af te geven die dan m.i.v. 2023 

gebruikt zal worden. Met een machtiging bespaart u ons veel tijd en ook (ver-

zend- en andere) kosten. Vooral die tijd wordt, bij een grote vrijwilligersor-

ganisatie als de HKL is, een steeds groter probleem! 

Chris Meekers 

(voorzitter) 

mailto:cjmmeekers@gmail.com
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‘PODCAST’ OVER BEKEN EN BLEKEN VAN LOSSER 
 

In Losser is een bleek bewaard gebleven, een rijksmonument, van gras en 

reken (sloten). Bij deze Bleek hoort ook een Bleekwachtershuisje, een vak-

werkhuis dat werd gebouwd in 1774. Een bleek, niet zoals gewoonlijk ge-

sticht door een fabrikeur, maar door ‘Het Dorp Losser’, een voorloper van de 
latere gemeente. Vanwege het Bleekwachtershuisje is dit een uniek monu-

ment in Twente, dat daadwerkelijk herinnert aan de vroegere glorieuze tex-

tielhistorie van deze streek. In andere plaatsen herinneren in de regel alleen 

nog straatnamen aan deze plekken, waar het boerenlinnen werd uitgespreid 

en nat gehouden, om zo te bleken in de zon. 

In de vorige Oet Dorp en Marke hebben we al gemeld, dat de gemeente voor 

het project ‘Beken en Bleken van Losser’ een bijdrage van € 666.710 ontvangt 

uit de ‘Erfgoed Deal’.  
De historische Dorpsbleek en de Dorpsbeek, die nu ondergronds door Losser 

stroomt, worden  ingezet om het dorp en het omliggende gebied klimaatbe-

stendig te maken. De oorspronkelijke Dorpsbeek wordt in het centrum weer 

op een aantal plekken open en zichtbaar gemaakt en krijgt een belangrijke 

afvoerfunctie van afgekoppeld hemelwater. 

De Dorpsbleek kan nu in de zomer bijna droogvallen en dat moet natuurlijk 

niet. Bij dit plan wordt een  deel van het gezuiverde water van de rioolwater-

zuivering gebruikt voor verwarming van het nabij gelegen zwembad. Na de 

warmteonttrekking wordt dit water geleid door een bijzondere filter, waar-

mee het extra gezuiverd en schoon wordt. Vervolgens stroomt dit water naar 

de Dorpsbleek. Als het waterpeil in de sloten van de Bleek voldoende is, gaat 

het water richting de Ravenhorsterweg, waarna het al dan niet via het gebied 

De Welp, wordt geloosd op de Dinkel. 

Over dit plan, waarin historie en moderne  techniek hand in hand gaan, kunt 

u nu meer beluisteren in de boeiende podcast ‘Verborgen in het volle zicht’. 
De maker hiervan, de acteur Simon Heijmans, bezocht op 11 december 2021 

Losser en werd bijgepraat door Thea Evers (HKL), Arend ten Barge (project-

manager gemeente), Harm Smeenge (schrijver van het boek ‘Het landschap 
van Noordoost Twente’) en de bekende architect Pi de Bruijn, zoon van de 

Losserse huisarts Leo de Bruijn (1899-1981). Dus wie meer wil weten: 

https://erfgoeddeal.podbean.com/e/beken-en-bleken-van-losser/ 

Over de twee andere bleken uit het verleden van Losser kunt u meer vinden 

in Oet Dorp en Marke 2008-3  

https://historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2008-3.pdf 

 

Thea Evers 

 

https://erfgoeddeal.podbean.com/e/beken-en-bleken-van-losser/
https://historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2008-3.pdf
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JAARVERSLAG HISTORISCHE KRING LOSSER 2021 
 

Activiteiten 

Corona heeft zijn weerslag gehad in het land en dit geldt ook voor de Histo-

rische Kring. Veel geplande activiteiten hebben daardoor helaas geen door-

gang kunnen vinden. 

 

Konden we in 2020 nog een ledenavond organiseren. Dit jaar kon helaas van-

wege de coronamaatregelen geen enkele ledenavond worden gehouden. 

 

De HKL heeft in het afgelopen 

jaar de herdenkingen geregeld 

van Henk Brinkgreve op 5 

maart  (zie de foto, gemaakt 

door Gerrit Wolf) en op 7 sep-

tember van Jo ter Laak.  

Helaas kon het basisschoolpro-

ject over de 2e Wereldoorlog 

ook dit jaar geen doorgang vin-

den vanwege de coronamaat-

regelen op de basisscholen. 

 

Er is overleg geweest met de gemeente Losser en het comité Veteranen Los-

ser over de herdenkingen die in Losser, Glane en Overdinkel jaarlijks plaats-

vinden. Dit heeft geresulteerd in een helder overzicht waarin staat beschre-

ven wanneer welke herdenkingen plaatsvinden, wie er uitgenodigd worden 

om bij de herdenking aanwezig te zijn en wie de organisator is. 

 

Naar aanleiding van een artikel in Tubantia over de schuilhut in de Snippert 
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zijn er gesprekken geweest met Natuurmonumenten en wethouder Nijhuis 

van de gemeente Losser over een reconstructie van de schuilhut. Beide par-

tijen hebben hun medewerking toegezegd. Er is een voorstel gedaan hoe we 

denken de schuilhut zichtbaar te kunnen maken. Het voorstel houdt in dat 

met palen, in verschillende kleuren, wordt aangegeven hoe de schuilhut er 

heeft uitgezien (ingang, verblijfruimte, uitgang in geval van onraad). Tevens 

zal er een bord geplaatst worden waarop is aangegeven hoe de schuilhut er 

uit heeft gezien en een verklaring van de gekleurde palen. Het is nu aan Na-

tuurmonumenten of men zich kan vinden in ons voorstel. 

 

Op 11 september heeft de Historische Kring Losser de coördinatie gehad voor 

Open Monumenten Dag. Door omstandigheden kon een tweetal organisa-

ties helaas niet deelnemen. De overige organisaties hebben die dag veel be-

zoekers mogen ontvangen. 

 

De Jumbo Losser heeft in oktober een boek uitgebracht met de titel De 

Marke Losser. De klanten van de supermarkt ontvingen bij hun boodschap-

pen stickers met afbeeldingen van gebouwen, plaatsen en personen in het 

Dorp en de Marke Losser. De stickers en de beschrijvingen in het boek zijn 

verzorgd door (bestuurs)leden van de HKL. Naast veel publiciteit heeft deze 

medewerking ook een aantal nieuwe leden opgeleverd. Als dank voor de me-

dewerking heeft de HKL een cheque van € 750 ontvangen. 
Evenals voorgaande jaren hebben we ook weer deelgenomen aan de Actie 

Rabobank clubsupport. Dit heeft de HKL € 510 opgeleverd. 
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We zijn ook dit jaar weer door een aantal instanties benaderd om nadere 

informatie te verstrekken over de historie van Losser. De instanties gebrui-

ken de informatie voor verschillende doeleinden. 

 

Bestuurlijke zaken 

In oktober konden we uiteindelijk, nadat een eerder geplande bijeenkomst 

geen doorgang kon vinden, afscheid nemen van de bestuursleden die eind 

2019 en gedurende 2020 waren gestopt met hun bestuurswerkzaamheden. 

Tijdens deze bijeenkomst kondigde onze huidige voorzitter Chris Meekers 

aan dat hij in mei 2022 zijn functie zal neerleggen. Dat betekent dat we op 

zoek moeten naar een nieuwe voorzitter en een ledenadministrateur. Wat 

betreft de ledenadministratie hebben we al een aantal malen een oproep 

gedaan voor een opvolger, maar helaas heeft tot op dit moment nog nie-

mand zich gemeld om de taak van Chris Meekers over te nemen. 

 

Het bestuur heeft dit jaar 10 keer vergaderd. Waarbij aangetekend dat in het 

begin van het jaar de vergaderingen met een gedeelte van het bestuur heb-

ben plaatsgevonden via Teams.  

 

Afscheid 

Het afgelopen jaar hebben we helaas wegens overlijden afscheid moeten ne-

men van een drietal actieve leden van de HKL. In februari ontvingen we het 

bericht dat Willy Muller, onze oudste vrijwilliger, was overleden. Willy was 

elke dinsdagochtend aanwezig in onze HKL-ruimte voor het beschrijven van 

de situaties op de foto’s van Losser voor het fotoarchief. 
In maart ontvingen we het overlijdensbericht van Gerrit Jeunink. Gerrit heeft 

namens de HKL vele jaren zitting gehad in de gemeentelijke monumenten-

commissie. 

In juni kregen we bericht dat Bennie Nijhof was overleden. Bennie was sinds 

2007 bestuurslid en daarmee kwam er weer een vertegenwoordiger van 

Overdinkel in het bestuur. Hij hield voortdurend de belangen van Overdinkel 

in het oog. Ook was hij door zijn enthousiasme de meest succesvolle leden-

werver van de HKL. Vanaf 2005 had hij al zitting in de gemeentelijke monu-

mentencommissie.  

 

Oet Dorp en Marke 

Het afgelopen jaar heeft de redactie van Oet Dorp en Marke weer gezorgd 

voor een viertal uitgaven, die veel interessante informatie bevatten over de 

gemeente Losser.  
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Aantal leden 

De Historische Kring Losser telde op 31 december 2021 1104 leden tegen 

1121 leden een jaar eerder. 

 

Website en sociale media 

In april is de nieuwe website van de Historische Kring Losser in de lucht ge-

gaan. Een website met veel informatie. Op deze website zijn ook de inmid-

dels meer dan 30.000 bidprentjes te vinden. Tevens staat op de website de 

genealogiedatabase. Hierin staan inmiddels 80.000 personen vermeld.  

 

Door middel van nieuwsbrieven, die verzorgd worden door Peter Heerink, en 

berichten op Facebook hadden we als stichting ook een mogelijkheid om 

naar buiten te treden met foto’s en informatie.  
De mogelijkheid om ons te presenteren op braderieën en de kerstmarkten, 

waar we altijd met een kraam staan, was er dit jaar niet vanwege het niet 

https://www.historischekringlosser.nl/
https://bidprentjes.historischekringlosser.nl/
https://genealogie.historischekringlosser.nl/
https://www.historischekringlosser.nl/nieuwsbrief_laposta/
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doorgaan van of het niet verantwoord vinden om deel te nemen vanwege 

Corona.  

 

Tot slot 

Ook dit jaar is er weer alle reden om onze leden en vooral de vrijwilligers te 

bedanken voor hun niet aflatende trouw aan de HKL. Ook dank aan onze ad-

verteerders en andere sponsors. 

En verder zijn er veel activiteiten die zo vanzelfsprekend zijn dat we ze in het 

jaarverslag niet noemen. Voor iedereen die aan deze activiteiten heeft mee-

gewerkt: onze hartelijke dank. 

 

Namens het bestuur van de Historische Kring Losser 

Dick Grovenstein 

(secretaris) 

BIDPRENTJES 
 

Het afgelopen jaar heeft de HKL weer de nodige bidprentjes van leden en 

belangstellenden ontvangen. Ze zijn in de periode van september tot en met 

december door mij uitgezocht, gesorteerd en gecontroleerd op dubbele 

exemplaren. Hierbij kan ik constateren dat, hoe groter onze collectie wordt, 

de verhouding van dubbelen ook vergroot wordt. Helaas zijn van de 8 die we 

krijgen er 7 dubbel. Hierdoor groeit de collectie langzamer dan ik graag zou 

willen. Uit de sorteerronde van vorig jaar heb ik ongeveer 750 bidprentjes 

aan de verzameling toegevoegd, het laagste aantal sinds ik me in 2013 over 

de voormalige collectie van de familie van Bourgonje ontfermd heb. 

Ik hoop erg dat ik het volgende najaar en winter meer tijd moet besteden 

aan de aanwas van de collectie. Ik wil onze leden daarom vragen om massaal 

bidprentjes te schenken aan de HKL. Liggen ze nog in een keukenla, sigaren-

doosje of in een doos op zolder? Pak ze nu dan bij elkaar en lever ze in bij 

onze ruimte in ‘t Lossers hoes. Het mag ook in een envelop met daarop de 

vermelding HKL in de brievenbus rechts van de ingang. 

Als een bidprentje u nog dierbaar is dan houdt u dat vanzelfsprekend zelf, 

daar zijn ze tenslotte voor gemaakt. Maar dubbelen en ‘verstoffende’ exem-
plaren zijn bij ons welkom. 

Het uitzoekwerk neem ik graag voor mijn rekening, maar ik houd u niet tegen 

als u dat zelf zou willen doen. De bidprentjes die we hebben staan op onze 

website: https://bidprentjes.historischekringlosser.nl . Let wel op, dat de bid-

prentjes van 2017-2022 niet op de website staan, de bidprentjes moeten 5 

jaar oud zijn voor ze geplaatst worden. (Tenzij de nabestaanden nadrukkelijk 

anders willen).  

Jack Scholtens 

https://bidprentjes.historischekringlosser.nl/
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‘KINDEREN UIT DE PASTORIE IN LOSSER’ 
Inleiding 

Van 5 maart 1905 tot 1 maart 1942 was Victor Emile Schaefer (geb. 1876 in 

Luxemburg) predikant van de Hervormde Gemeente Losser. Dominee Schae-

fer was getrouwd met Johanna Margaretha Cornelia de Hartog (geb. 1878 te 

Valburg). Het echtpaar kreeg zes kinderen. Eerst drie jongens: Niels (1906), 

Hans (1907) en Emil (1908) en daarna drie meisjes: Lientje (1911), Mile (1912) 

en Mineke (1914). Aan de betekenis van ds. Schaefer voor de Hervormde Ge-

meente heb ik in ‘400 jaar Hervormden in Losser’ (1998, uitgave HKL) uitge-

breid aandacht besteed.  

 

 
 

Ik was aangenaam verrast toen ik enkele jaren geleden benaderd werd door 

de heer Pim Kuipéri. Pim is geboren in Overdinkel toen zijn vader ds. N.H. 

Kuipéri daar van 1942 tot 1946 predikant was, en was getrouwd met Riekje 

Schaefer, een dochter van de hiervoor genoemde Emil en dus een kleindoch-

ter van ds. V.E. Schaefer. Senior moet ik daar aan toevoegen, want de vader 

van Riekje had dezelfde voornamen als zijn vader en om het nog ingewikkel-

der te maken: junior is ook predikant geworden! Als ik het  hierna over ds. 

Schaefer heb bedoel ik echter steeds ‘senior’. 
Riekje was al jaren bezig met een boek over de familiegeschiedenis, maar 

heeft dat werk niet af kunnen maken omdat zij in 2019 is overleden. Gehol-

pen door Henk Dikker Hupkes (een kleinzoon van ds. Schaefer en van 2012 

https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I173605&tree=1
https://www.historischekringlosser.nl/wiki/index.php/400_jaar_Hervormden_in_Losser
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tot 2018 predikant in Weerselo) heeft Pim het boek afgemaakt en in oktober 

2021 gepresenteerd, waarbij ik aanwezig mocht zijn. 

Het is een heel bijzonder boek geworden, waarin veel (soms al jaren geleden 

opgeschreven) herinneringen van de kinderen aan hun ouders en aan Losser 

zijn vastgelegd. Maar ook van ds. Schaefer (overl. 1948) is een door hemzelf 

geschreven levensverhaal opgenomen. Ik hoop aan die verhalen later nog 

eens aandacht te besteden in Oet Dorp en Marke. De verhalen geven vaak 

een prachtig beeld van Losser in die tijd. 

Gezien de titel van het boek (gelijk aan de kop boven dit artikel) ontbreken 

ook de levensverhalen van de kinderen uit de pastorie niet. Het boek is in 

eigen beheer uitgegeven en niet in de boekhandel verkrijgbaar. Een exem-

plaar van het boek is aanwezig in de bibliotheek van de HKL en daar in te zien. 

 

Niels Schaefer 

Van de kinderen ‘kende’ ik tot nu toe (op papier) eigenlijk alleen Niels (geb. 
1906) omdat die in 1934 met een serie artikelen in ‘Ons Blaadje’ (het toen-
malige kerkblad) een belangrijke aanzet gaf tot de restauratie van het orgel 

in de Hervormde kerk van Losser in 1938. 

In dit artikel wil ik het levensverhaal van deze oudste zoon Niels navertellen. 

Het past goed in dit eerste nummer van het jaar, omdat wij traditiegetrouw 

in dat nummer op de een of andere manier aandacht besteden aan de oor-

log. En die oorlog, in dit geval de oorlog in Nederlands-Indië, heeft een tragi-

sche rol gespeeld in het leven van Niels Schaefer. 

  

(Gebaseerd op wat zijn dochter Hildegard in 2016 vertelde). 

Niels, geboren in 1906, gaat na de lagere school naar de Mulo waar hij een 

klas overslaat, daarna naar het Gymnasium. Hij voelt zich al jong betrokken 

bij het kerkelijk werk en wil zijn ouders graag helpen. Als dertienjarige helpt 

hij al bij de kinderkerk, later leidt hij ook de zondagsschool. Na verloop van 

tijd  neemt hij ook de leiding van de Jongelingsvereniging op zich en die van 

de jeugdafdeling van de ‘Blauwe Knoop’ (ds. Schaefer was een fervent tegen-

stander van het gebruik van alcohol!). Van zijn moeder neemt hij tenslotte 

nog de Meisjesvereniging over. Alles bij elkaar een onmogelijke opgave voor 

iemand van zijn leeftijd, zoals later duidelijk zal worden.  

 

Vanaf Kerstmis 1919 bespeelt Niels tien jaar lang regelmatig in kerkdiensten 

het orgel. Tot het einde van de Mulo lukt het hem om zijn schoolwerk met 

alle genoemde taken in het kerkenwerk te combineren. Daarna stort hij in. 

Op weg naar school moet hij soms langs de kant van de weg gaan liggen van-

wege ondraaglijke hoofdpijn. De zenuwarts adviseert hem om van school te  

gaan. Hij is dan al wel op het gymnasium, maar maakt dat dus niet af. Dat hij 

zijn diploma niet haalde is zijn hele leven aan hem blijven knagen. 

https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I173611&tree=1
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Het orgel in de Hervormde kerk in 

Losser omstreeks 1938. Op de foto 

is een deel van de ‘foeilelijke’ ga-
lerijen, die in de tijd van ds. Pos 

(1890 – 1899) in de kerk zijn aan-

gebracht, te zien1. 

 

Niels gaat bij de gemeente Losser 

werken en volgt een opleiding tot 

gemeentesecretaris. Na afronding 

van de driejarige opleiding op de 

secretarie werkt hij in de ‘Nijen-
gaarde’ in Hoenderloo, een ‘ge-
sticht voor achterlijke kinderen’. 
Omdat hij weet dat kerkelijk werk 

en zielzorg hem veel meer aan het 

hart liggen dan al het andere, stu-

deert hij drie jaar theologie aan 

een kerkelijk seminarie in Doetin-

chem. Hij doet dit naast het werk 

in Hoenderloo en kerkelijk werk in 

Arnhem, waar hij dan is gaan wonen. In november 1933 slaagt hij met uitste-

kend resultaat voor zijn examen en krijgt daarmee bevoegdheid om gods-

dienstonderwijs te geven, in de Nederlandse  Hervormde Kerk te preken en 

gemeentearbeid te verrichten. Van 1 september 1933 tot 30 september 1936 

is hij vervolgens hulpprediker bij zijn vader in Losser. 

 

Naar Nederlands-Indië  

In 1930 had Niels zich verloofd met Frieda Kramer, een Duitse. Aan een hu-

welijk viel, gezien de economische crisis, lange tijd niet te denken. Omdat er 

nergens uitzicht bestaat op een vaste aanstelling besluit het stel naar Neder-

lands-Indië te gaan.  

 
1   De enige negatieve opmerking, die in de Losserse archieven over ds. Pos te vinden 

is, staat in het artikel dat ds. Schaefer ter gelegenheid van het gouden predikantsju-

bileum van ds. Pos in 1940 in ‘Ons Blaadje’ schreef: ‘Eén ding slechts is jammer, zijn 
wij geneigd te zeggen, namelijk dat om het meerdere kerkbezoek op te vangen, de 

gaanderijen in de kerk zijn aangebracht’. Het ‘meerdere’ kerkbezoek was in het laat-
ste decennium van de 19de eeuw ontstaan door de bevolkingsgroei ten gevolge van 

de toestroom van textielarbeiders uit Drenthe en Friesland, die voor een belangrijk 

deel niet katholiek waren (en dus: protestant). De gaanderijen zijn bij de ingrijpende 

restauratie van de kerk in 1954 verwijderd. 
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Niels krijgt daar een aanstelling tot godsdienstleraar in Bandung op Java. Op 

14 augustus 1936 trouwen zij vanuit de pastorie in Losser. Ds. Schaefer ze-

gent het huwelijk in. (Zie de foto hieronder). 

Enkele namen bij deze foto: Naast het bruidspaar zittend links ds. V.E. (Emile) 

Schaefer en zijn vrouw Jo Schaefer-de Hartog. Staand helemaal links broer 

Emil en zijn verloofde Florie de Balbian Verster. Staand helemaal rechts broer 

Hans en zijn vrouw Chris de Jonge. Naast het bruidspaar in de witte jurken 

zussen Lien en Mineke. Zus Mile staat achter de bruid. (Foto collectie fam. 

Schaefer). 

 

Inmiddels had broer Emil (1908) zijn studie theologie in Utrecht afgerond. Hij 

nam een beroep aan als predikant in Nederlands-Indië. Hij trouwde op 10 

september 1936 in Amsterdam met Florie de Balbian Verster (1917). De 

beide broers en hun bruiden reizen met dezelfde boot (de ‘Marnix’) naar de 
Oost. 

 

(Uit brieven dd. 1936 en 1937 van Niels Schaefer voor ‘Ons Blaadje’, het toen-
malige Kerkblad voor Losser en Overdinkel). 

Begin oktober 1936 komen ze in Batavia aan, waar tot hun grote verrassing 

Jo van de Vliet (nu mevr. Hundling) uit Losser hen welkom heet. Ze was hele-

maal uit Bandung gekomen en met haar reisden ze terug. Een mooie rit door 

het Preanger landschap, nu eens mooie sawa’s, dan weer bergen, bossen of 

diepe ravijnen. In Bandung wacht hun gastgezin ds. De Bruijn, eveneens een 

Tukker. Er blijkt een hele clan ‘Klein Losser’ te zijn. Bandung ligt zo mooi en 
hoog en heeft een heerlijk klimaat. Rondom bergen, de bekendste heet de 

Tangkoeban Prahoe (omgekeerde prauw) en de Malabar, waarop een be-

roemd radiostation gebouwd is, waardoor contact met Holland mogelijk is.  
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Er blijkt in Bandung een hele clan ‘Klein Losser’ te zijn. Op de voorgrond zit-
tend herkennen we ds. Emil Schaefer jr. en zijn vrouw Florie. Staand tweede 

van links Niels met voor zich zittend zijn vrouw Frieda. Herkent u nog andere 

personen op deze foto? Laat het ons weten! (Foto collectie fam. Schaefer). 

 

Al snel houdt Niels zijn eerste preek in de grootste van de beide kerken van 

Bandung. Zijn werk bestaat uit het geven van 21 uren catechisatie in de week. 

Hij geeft daarnaast les aan 700 kinderen van lagere scholen, elke morgen van 

half acht tot half een. Zaterdags in het Opvoedingsgesticht, waar hij graag 

komt omdat het hem herinnert aan de Hoenderlootijd. En om de 14 dagen 

leidt hij een godsdienstoefening in de gevangenis. De gevangenis is hoogst 

modern en keurig ingericht. Er is een kerkje bij voor zowel de ‘roomse’ als de 
protestantse diensten. 

 

De oorlogsjaren 

(Uit brieven van Niels aan de familie). 

Deze episode uit de oorlogsjaren begint met een omschrijving van Niels als 

een ‘idealist verscheurd tussen twee nationaliteiten, die hem beide lief wa-
ren’. 
In Bandung was Niels dus aangesteld als godsdienstleraar. Hij neemt daar-

naast de zielzorg van Hollandse militairen op zich, die graag te gast waren bij 

het echtpaar Schaefer. Samen met Frieda, zijn vrouw, heeft hij ook contact 

met de Duitse gemeente. De Protestantse kerk vraagt hen daarom verbin-

dend te willen zijn tussen de beide kerken. Als Duitsland in 1940 de oorlog 

verklaart aan Nederland, krijgen Frieda en Niels moeilijkheden met de Ne-

derlandse overheid. 

Men vraagt hen hun verbondenheid met Duitsland te verloochenen, wat zij 

beiden weigeren. Niels eist als geestelijke en als Christen het recht op om 
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boven nationaliteiten en partijen te staan. Dat werd geweigerd en vervolgens 

komen zij op 15 mei 1940 in onderzoekshechtenis. Frieda wordt een week 

later al vrijgelaten, Niels pas op 4 juli 1940. Na zijn vrijlating geeft de Protes-

tantse kerk hem per 1 augustus 1940 een opdracht voor de missiegebieden 

Ambon, Minahassa en Timor. Helaas wordt hij 13 februari 1941 opnieuw in 

(beschermings)hechtenis genomen. Zijn vrouw volgt hem en komt samen 

met hun in 1937 geboren dochter Ineke in een vrouwenkamp. 

 

Niels zat vier maanden in een inlandse strafgevangenis Glodok, midden tus-

sen misdadigers en zwakzinnigen, mensen met geslachtsziekten en tubercu-

lose, als enige Europeaan. Dag en nacht geschreeuw, getier om zich heen. 

Vier maanden lang, dat heeft hem kapot gemaakt. ‘Toen is mijn ziel herrezen, 
toen heb ik het vertrouwen in mensen verloren en alleen het vertrouwen in 

God behouden’, schrijft hij. 
Hierna volgde overplaatsing naar Ngawi, een interneringskamp voor Duit-

sers. Op 30 december 1941 werd Niels met zijn vrouw en dochter verenigd 

en naar het familie interne-

ringskamp Salatiga overge-

bracht. Dan is met de over-

val op Pearl Harbor op 7 

december 1941 ook Japan 

in de oorlog betrokken. 

Uiteindelijk komt de fami-

lie onder bescherming van 

de Japanners te staan.  

 

Na een jaar  waarin hij zich 

om de zielzorg van de op 

Java achtergebleven Duit-

sers bekommerde wordt 

Niels gevraagd internaats-

leider van de Rijks Duitse 

schoolgemeenschap in het 

Javaanse bergdorp Saran-

gan te worden. In dat dorp 

waren Duitse moeders en  

 

 

 

Niels en Frieda met Ineke 
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hun kinderen geïnterneerd. De Duitse ambassade in Tokio echter vond in de 

eerste preek, die hij in deze schoolgemeenschap hield, aanleiding om verder 

werken als internaatsleider te verbieden. Niels bleef wel de zielzorg van de 

medewerkers van de schoolgemeenschap behartigen. Dat was hem niet uit-

drukkelijk verboden. In mei 1945 keerde hij terug in de schoolgemeenschap 

en kon het gezin ook in Sarangan gaan wonen. Eerder (vanaf september 

1943) woonden ze in de kampong Ngerong in de buurt van Sarangan. Daar 

werd ook in juni 1944 hun tweede kind Hildegard geboren. 

 

Ontslag door de Protestantse kerk en rehabilitatie door ‘Stichting Pelita’ 
Op 1 augustus 1945 wordt Niels door het bestuur van de Protestantse kerk 

in Indië ontslagen wegens ongeschiktheid en onvermogen. Als reden wordt 

opgegeven dat hij als zielzorger voor de Duitsers had gewerkt, terwijl hij later 

vanwege zijn in Duitsland geboren vrouw onder de bescherming van de Ja-

panners kwam. Hij heeft dit ontslag en de gronden waarop het besluit geno-

men was aangevochten. De kerkleiding neemt het besluit echter niet terug. 

Voor hen is hij een nazi. Pas op 1 mei 1948 krijgt hij een brief van de ‘Stichting 
Pelita’ dat men een intensief onderzoek gedaan heeft en dat het bekend is 

dat hij vele moeilijkheden heeft gehad als gevolg van het feit dat zijn vrouw 

in Duitsland geboren is. In dit schrijven wordt hij door de stichting gerehabi-

liteerd. (De ‘Stichting Pelita’ werd opgericht tot leniging van materiele, mo-
rele en sociale noden van de slachtoffers van de oorlog met Japan). 

 

Terug naar Nederland en daarna naar België  

Op 17 oktober 1945 ontvangt Niels vanuit Batavia een telegram met de vraag 

in welk land het gezin zich zou willen vestigen. Hij antwoordt: ‘In Duitsland. 

Op grond van mijn ontslag zie ik geen toekomst in Holland en hoop dat wel 

te vinden in Duitsland’. Toch wordt het gezin als het in 1947 uit Indonesië 
geëvacueerd wordt niet naar Duitsland, maar naar Nederland gebracht. Als 

reden wordt opgegeven dat de geallieerde instanties dat verlangen. In Ne-

derland aangekomen trekt het gezin in bij grootvader (ds. Schaefer die in 

1942 met emeritaat is gegaan en nu in Dieren woont). Niels zit vol boosheid 

over het onrecht dat hen is aangedaan en de gevolgen daarvan voor zijn ge-

zin: geen inkomen en geen toekomst. In 1948 wordt een derde kind (zoon 

Niels jr. geboren) en vindt Niels sr., door bemiddeling van zijn broer Hans een 

baan als godsdienstleraar in Gentbrugge (België). Later verhuizen ze naar 

Gent, waar in 1950 een vierde kind (Friederike) geboren wordt. 
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Predikant in Gütersloh (Westfalen) 

(Wat Niels jr. schrijft over zijn vader). 

 

‘Zeven jaar na zijn terugkeer uit Nederlands-Indië kreeg onze vader in 1954 

in Duitsland de kans een nieuw hoofdstuk aan zijn beroepsleven toe te voe-

gen. zoals hij dat waarschijnlijk altijd voor ogen heeft gehad. Vluchtelingen, 

uit hun vaderland verdrevenen, het is hem om het even. Hij begrijpt hen en 

dat merken zij. 

 

Zo is hij welkom in Gütersloh en krijgt in de loop der jaren aanzien en wordt 

een geliefd predikant in de gemeente. Gütersloh is in aanvang overwegend 

een vluchtelingengemeente, maar ontwikkelt zich later sterk. Aanzien en res-

pect moet hij echter bevechten, hij die op zijn 48-ste zijn roeping en zijn kans 

voor een droomberoep kreeg. Naast de uitoefening van zijn ambt moet hij 

ook nog studeren om zijn vaste aanstelling als predikant van de Evangelische 

Landeskirche van Westfalen te krijgen. Dat alles lukt.’ 
 

Vader wordt ook de ‘aanstichter’ van de bouw van een nieuwe kerk, die op 

15 december 1963 werd ingewijd. De kerk kreeg de naam ‘Zum Guten Hir-
ten’. 
 

 
Kerk ‘Zum Guten Hirten’ in Gütersloh. (Foto collectie fam. Schaefer). 
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Niels jr. wordt lyrisch over zijn vader als hij vertelt hoe zijn vader het kerkbe-

stuur er van wist te overtuigen dat voor de nieuwe kerk geen orgel uit Duits-

land ‘aan de orde’ was. Hij meende dat de keuze op één van de op dat mo-
ment beste orgelbouwers ter wereld moest vallen, Frobenius en Marcussen 

uit Denemarken of Metzler uit Zwitserland. De keus viel uiteindelijk op Metz-

ler, het orgel werd in 1966 in gebruik genomen. 

 

Grappige details: de nieuwe kerk die ds. V.E. Schaefer jr. (Niels broer) in 1968 

in Huizen (N.H.) ‘liet’ bouwen kreeg de naam ‘Goede Herderkerk’. Dat is vast 
geen toeval. Wat wel toeval zal zijn is dat de bouwer van het orgel in Huizen 

de firma Blank is. De bij de bouw van het orgel betrokken orgeladviseur was 

Klaas Bolt. Het orgel van de Hervormde kerk in Losser was ten tijde van de 

restauratie van 1938 (waar Niels - op afstand - erg bij betrokken was2 ) in 

onderhoud bij de firma Sanders uit Utrecht. Dit bedrijf is later voortgezet 

door de firma Blank uit Herwijnen. Blank voerde ook de grote restauratie van 

het Losserse orgel in 1991 uit. En wie was toen de orgeladviseur? Jawel: Klaas 

Bolt, helaas kort voor het begin van de restauratie in 1990 overleden. Klaas 

Bolt was organist van de Grote of St. Bavokerk in Haarlem. (GvS) 

 

Na zijn emeritaat verhuizen Niels en Frieda in 1971 naar Bad Liebenzeil-Mo-

nakam in Baden Württemberg. Frieda overlijdt daar in 1980. Niels overleed 

op 1 december 1985 toen hij (weer eens) op bezoek was in Gütersloh.  

 

Georg van Slageren 

  

 
2 In 1934 schreef Niels over het orgel in ‘Ons Blaadje’ een serie artikelen die hij als 
volgt begon: “Weet gij Lossersche Hervormden, dat gij in uw kerk een juweel be-
waart? En wel in de vorm van een Kerkorgel? Als men de kerk ingaat en zich dan 

omkeert, dan treft opeens het oog dat mooie statige orgelfront en menigeen die het 

sobere kerkje bezocht riep uit: ‘Wat hebben jullie een mooi orgel’. Toch is het front 
niet het mooiste gedeelte van het orgel. Het mooiste eraan is het geheel eigen klank-

karakter”. 
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SLACHTEN ENZO – ‘HOGEWEGSE’ VARKENS 
 

De eerste tien tot vijftien jaren na de oorlog waren armoedige jaren in Losser. 

Eerst waren veel zaken nog op de bon. Ook aan de Hogeweg was de karigheid 

merkbaar. Niet dat er iemand honger leed, maar het dagelijks brood kwam 

niet uit de lucht vallen. Nee, het werd gebracht door Bennie Alink. Hij fietste 

over de Gronausestraat met zijn broodkar. Vanaf die straat fietste hij dan 

over een pad naar de Hogeweg met een grote mand vol met brood. Wij wa-

ren thuis met vele monden en helemaal als wij bezoek hadden van familie uit 

Duitsland. Mijn moeder is namelijk een tijdlang Duitse geweest. Ze is als 

‘staatloze’ in de Oekraïne geboren en in 1914 als kind met vele andere 

Doopsgezinde families geïnterneerd in Siberië. In 1919/1920 is zij met vele 

anderen Rusland uitgezet. Ze konden toen de Duitse nationaliteit kopen. Bij 

het passeren van de Duitse grens werd haar oudste broer opgepakt. Hij 

moest onmiddellijk zijn dienstplicht gaan vervullen, waarop haar vader zei 

‘een echte Duitser word ik nooit’.  
 

Mijn moeder ging werken in de textiel in Gronau. Mijn vader werkte met mijn 

grootvader ook over de grens. Ze hebben elkaar ontmoet en zo kwam ma 

begin jaren dertig naar Losser. Getrouwd zijn ze op de fiets, want ook toen 

moet het bestaan geen vetpot geweest zijn. Nu was ze dus Nederlandse. Mijn 

vader en moeder hebben een tijd naast de protestantse kerk gewoond (nu 

het Aleida Leurinkhuis) met nog een familie. Daarna hebben ze nog een wijle 

aan de Gronausestraat gewoond en zijn daarna naar de Hogeweg verhuisd. 

 

Als wij bezoek hadden uit Duitsland moest ik soms met bakker Bennie Alink 

mee terug lopen naar zijn kar want dan hadden wij geen brood genoeg. Mijn 

oom en tante hadden vier kinderen en die kenden nog geen witbrood. Als ze 

dan bij ons op bezoek waren aten ze formidabele hoeveelheden witbrood 

met chocoladehagelslag, want ook dat kenden ze niet. Als kind begreep ik 

daar niets van, maar nu besef ik dat het na de oorlog in Duitsland nog vele 

malen armoediger was dan hier. Vandaar dat er van Losser en Overdinkel uit 

veel werd gesmokkeld.  

 

Ik ben in 1942 geboren en weet niet anders of we hadden altijd varkens, kip-

pen, konijnen  en ook wel eens ganzen. Over het slachten van varkens en één 

in het bijzonder heb ik het volgende verhaal al vele malen verteld, wat tot 

open monden van verbazing geleid heeft. Het is waar gebeurd en er zijn nog 

levende getuigen van. 
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Helaas is er van de 

slachting van het 

‘Hogewegse’ var-
ken geen foto ge-

maakt. Wel be-

schikt de HKL over 

een foto van een 

oudere slachting 

bij slager Zilversmit 

in de huidige Brink-

straat. De man met 

de hoed is Mozes 

Zilversmit die in 

1934 is overleden. 

 

Als er bij ons een varken geslacht werd, wat gewoon achter het huis ge-

beurde, kwam Slager Hatzman ’s morgens vroeg bij ons. Onder luid protest 
van het varken werd het met een schietmasker in de kop geschoten (met een 

pin). Daarna werd de keelslagader geopend. Dan moest ma er snel bij zijn om 

het bloed op de vangen in een grote schaal. Daar werd dan bloedworst van 

gemaakt. Als het varken uitgebloed was werd het aan de achterpoten met 

de kop naar beneden opgehangen aan een ladder. Daarna werd het haar van 

het vel geschraapt. Zo hing dat varken dus in de novemberkou aan de ladder 

bij ons tegen de schuur. Toen Slager Hatzman met zijn vlijmscherpe slagers-

mes ergens in de buik van het varken begon te snijden begon het varken te 

bewegen. ‘Wat is dat nou’, zei de slager. ‘Ze is nog niet dood, dat heb ik nog 
nooit eerder meegemaakt’. Wat hij toen gedaan heeft weet ik niet, want 
toen het varken begon te bewegen waren wij kinderen er als hazen vandoor 

gegaan. Als een hond met de staart tussen de benen, want eigenlijk mochten 

wij kinderen niet toekijken bij het slachten. Maar wat is er spannender dan 

iets doen wat niet mag. De karbonades, worst en spek smaakten zoals altijd 

prima. O ja, als de keurmeester geweest was kwam dokter van Blanken  

’s avonds de hersenen van het varken opeten. En ik ging later naar dokter 
van Blanken met bloedzweren, want wij aten natuurlijk veel meer spek en 

bloedworst dan goed voor ons was. Maar lekker dat het was. Stel je eens 

voor, een varken vet gemest met roggemeel  en gekookte aardappels, hoe 

dat smaakt. Er zullen ook nu nog wel hier of daar zulke varkens zijn, maar ik 

weet zeker dat hun vlees niet zo heerlijk smaakt als dat van onze ‘Hoge-
wegse’ varkens. 

Jacob Postma 
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HERINNERINGEN AAN MIJN DIENSTTIJD 
 

Inleiding 

De Nederlandse krijgsmacht bestaat tegenwoordig uit vrijwillig dienend be-

roepspersoneel. Toch geldt in Nederland nog steeds een dienstplicht. Er is 

sinds 1 mei 1997 wel een opschorting van de opkomstplicht. Dat is nu dus 25 

jaar geleden en dat betekent dat mannen van ongeveer 45 jaar en jonger niet 

meer uit eigen ervaring kunnen vertellen hoe het was om 18 maanden of 

meer van je jonge jaren verplicht door te brengen in militaire dienst. 

 

De dienstplicht geldt sinds 1 januari 2020 ook voor vrouwen. Meisjes die 17 

jaar worden, ontvangen nu net als jongens een brief van de overheid waarin 

staat dat ze zijn ingeschreven voor de dienstplicht.  

 

Alhoewel mijn militaire diensttijd geen enkel verband heeft met de geschie-

denis van Losser denk ik toch dat deze herinneringen door (met name) heel 

wat mannen met belangstelling gelezen zullen worden. Bij veel mannen met 

wie ik omga is onze diensttijd, hoe lang het ook al geleden is, een regelmatig 

weerkerend gespreksonderwerp. Het 25-jarig jubileum van de opschorting 

van de opkomstplicht en het feit dat het binnenkort 60 (!) jaar geleden is dat 

ik zelf moest ‘opkomen’ waren aanleiding om mijn herinnering op te schrij-
ven voor Oet Dorp en Marke. 

 

Opkomst en opleiding tot geoefend soldaat 

Op 4 april 1962 moest ik mij, deel uitmakend van ‘lichting 62-2’, melden in 
de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn ‘teneinde te worden ingelijfd en 
de eerste oefening aan te vangen’, zoals dat ambtelijk geformuleerd werd. In 
die kazerne waren toen alle opleidingen van het Wapen der Koninklijke Ma-

rechaussee (KMar) gevestigd. Zowel voor beroeps-marechaussees als voor 

dienstplichtigen. 

 

Op het station in Apeldoorn stonden vrachtwagens (3-tonners, ‘Dikke Dafs’ 
genoemd) klaar om ongeveer 100 jongens uit de burgerstand over te hevelen 

naar een oord waar geprobeerd ging worden om van hen in korte tijd militai-

ren te maken. Het begon na aankomst op de kazerne met een welkomst-

woord van de (licht) stotterende compagniescommandant (Cc). Een echte ij-

zervreter, die was uitgedost met een martiale snor. Het belangrijkste van die 

bijeenkomst was dat je onder de krijgstucht werd ‘gesteld’. Dat betekende 
dat je vanaf dat moment zonder nadenken, onmiddellijk alles moest doen 

wat je door een meerdere werd opgedragen. Deed je dat niet dan werd je op 

rapport geslingerd (bij de Cc) en kreeg je meestal een ‘douw’. En die douw 
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bestond vaak uit een weekend binnenblijven (op de kazerne). Je hoefde maar 

weinig ‘uit te vreten’ om op die manier bestraft te worden. Zeker tijdens de 

opleiding bij de KMar. 

 

Eén van de andere dingen die we die eerste dag gingen doen, was het vullen 

van de strozak waarop je moest slapen! En daarna begon een basisopleiding 

als soldaat: over de stormbaan heen klimmen en er onderdoor tijgeren, veld-

dienstoefeningen (schuttersputje graven), leren schieten met karabijn en pi-

stool, geweervechten (met de bajonet), afstandsmarsen, droppings met 

kaartleesoefeningen overdag en ’s nachts, exercitie en wat al niet meer. Voor 
iemand als ik, die lichamelijk niet veel gewend was, was het een zwaar leven. 

Ik herinner me dat ik die eerste maanden, zodra ik (om de twee weken) op 

zaterdagmorgen thuis kwam in Drachten, eerst een poosje naar bed ging. Ik 

was dan echt bekaf. 

 

Voordat je voor de eerste keer naar huis mocht moest je wel alle militaire 

rangen kennen, want je ging in uniform de poort uit en moest dat ook thuis 

aanhouden. En minderen in rang moesten (buiten de poort) alle meerderen 

groeten (salueren). Binnen de poort hoefde je alleen officieren te groeten.  

 

Na twee maanden was de basisop-

leiding afgerond en was je geoe-

fend ‘soldaat’. Die periode werd 
afgesloten met een ouderdag. Tij-

dens de ouderdag moest je laten 

zien wat je allemaal al geleerd had. 

Onderdeel van de dag was ook de 

‘Turkse markt’ op het exercitieter-

rein. Daar moest je dan je ‘hele 
hebben en houden’ oftewel je 
‘PSU’ (Persoonlijke Standaard Uit-
rusting) uitstallen. (Op die dag is 

ook nevenstaande foto van mij ge-

maakt). Ziet u hoe pijnlijk netjes al-

les erbij ligt? Zo netjes lag alles ook 

altijd in je kast en op je bed. Lag 

het bij een inspectie, naar de zin 

van de ‘inspecteur’, niet netjes ge-

noeg, dan werd alles uit de kast ge-

trokken en kon je opnieuw begin-

nen met inrichten.  
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Opleiding tot onderofficier bij de Marechaussee 

Na de opleiding tot geoefend soldaat kwam de politieopleiding. Ik kwam in 

een apart klasje voor de opleiding tot onderofficier (o-o). Hier leerde je hoe 

je een krijgsgevangenenkamp of een verkeerscontrolepost moet inrichten, 

maar ook over het escorteren van militaire colonnes en ‘bewegwijzeren’. Bij-
zonder waren ook de lessen ‘verkeerregelen’. Ik vond dat erg leuk werk. Ver-
keerregelen leerde je in de praktijk op het drukste kruispunt in Apeldoorn. 

Het zou tegenwoordig natuurlijk niet meer kunnen, omdat het verkeer on-

voorstelbaar veel drukker is geworden dan in 1962.  

 

 
 

Juli 1962: Voor het eerst op wacht. Inspectie door de officier van piket. Alles 

moest er meer dan ‘spic en span’ uitzien! Tweede van links Van Slageren 
(voornamen hadden we niet!).  

Een ander verhaal is de opleiding voor het militaire rijbewijs. Niet dat je als 

onderofficier zelf hoefde te rijden, maar je moest wel toezicht kunnen hou-

den op het onderhoud van voertuigen! Toen ik op 26 november 1962 exa-

men mocht doen zakte ik, maar ik mocht het ’s middags overdoen en toen 

slaagde ik. Helaas heb ik in dienst maar heel weinig rijvaardigheid opgedaan 

en daarom lukte het niet om mijn militaire rijbewijs om te zetten in een bur-

gerrijbewijs. 

 

Er waren ook veel theorielessen: (militair) strafrecht, verkeerswetgeving etc. 

En je moest het hele organogram van de Koninklijke Landmacht uit je hoofd 
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kennen. In die theoretische vakken en ook de praktijk daarvan, was ik wel 

goed. Minder goed was ik in het fysieke gebeuren. Ik kon wel goed lopen 

(marcheren, ook lange afstanden), maar hardlopen ging niet zo goed, ik had 

er ook een hekel aan. Commentaar op mijn sportieve prestaties was niet 

mals. Ik herinner mij een opperwachtmeester, die mij (of mijn prestaties) 

eens vergeleek met ‘dikke stront in een dunne trechter’. Ja, zo ging dat toen. 
Van dat soort opmerkingen werd je een echte kerel. En die waren nodig bij 

het Wapen der Koninklijke Marechaussee, waarvan ook gezegd werd dat het 

‘Gods eigen Wapen’ was. 
In elk geval viel ik wel op, maar dan in negatieve zin. Ik werd daarom van de 

opleiding tot o-o ‘verwijderd’ en moest maar gewoon marechaussee worden. 
Dat was wel een teleurstelling, ook omdat ik had bedacht om na mijn erva-

ring bij de militaire politie een poging te wagen om een plaatsje op de poli-

tieacademie in Hilversum te krijgen. Ik herinnerde mij echter de woorden van 

de oude, wijze eerste luitenant Bos (‘Geef nooit op’) en liet mij niet uit het 
veld slaan. Ik bleef de zaken bij de opleiding voor ‘gewone’ marechaussee 
positief benaderen. Dat viel een andere opperwachtmeester kennelijk op en 

omdat ik bij de theorie ook uitblonk, werd ik weer teruggeplaatst naar de 

opleiding tot o-o (van de lichting 62-3). 

 

Overigens heb ik (getuige de afbeelding hierna) later wel de MLV-speld 

‘blauw’ (met zwemmen) verworven en dat lukte lang niet iedereen bij de Ko-

ninklijke Landmacht. Bij de KMar was het overigens zo’n beetje verplicht. Ik 
ben daarbij trouwens wel een beetje 

gematst! Vooral touwklimmen en 

handgranaat werpen waren niet mijn 

sterkste punten. 

Tijdens de opleiding werd je op een 

gegeven ogenblik bevorderd tot ma-

rechaussee 2de klasse (korporaal). Na 

die bevordering werd je een poosje 

kameroudste van een groep gewone 

marechaussees; je werd dan verant-

woordelijk voor, zeg maar, de huis-

houdelijke gang van zaken van zo’n 
groep. Ik denk aan die tijd als kamer-

oudste met plezier terug. Dat doe ik 

trouwens aan mijn hele diensttijd, ik 

heb het ook nooit als verloren tijd be-

schouwd. 
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Ik heb veel leuke dingen gedaan, zoals het meedoen (met het 4e peloton van 

de B. Instructie Cie) aan de jaarlijkse Airbornemars in Oosterbeek in septem-

ber 1962. (Foto hierboven; kunt u de auteur vinden?).  

Ik moet hier ook nog melding maken van het overlijden van prinses (oud-

koningin) Wilhelmina op 4 december 1962. De opleidingscompagnieën van 

het depot werden op  8 december ingezet bij de ere-afzetting van de route 

van Den Haag naar Delft, waar de prinses werd bijgezet in de koninklijke graf-

kelder in de Nieuwe Kerk. Behalve wat er op die dag zelf gebeurde (we had-

den na erg lang wachten in de kou een prachtig uitzicht op de witte lijkkoets 

met de koninklijke familie) is mij vooral het oefenen vooraf bijgebleven. We 

moesten leren om lang stil te staan zonder flauw te vallen en dat lukte niet 

iedereen. Overigens was dat oefenen, zoals zo vaak, overdreven dienstijver 

want alleen tijdens het passeren van de rouwstoet hoefde je in de houding 

te staan. 

 

Bij de parate troepen  

Op 26 maart 1963 was de opleiding eindelijk afgerond met een examen en 

werd ik bevorderd tot wachtmeester (titulair, d.w.z. je had de rang maar 

werd er niet naar betaald, maar wel veel beter dan een gewone marechaus-

see). Direct na deze bevordering werd ik overgeplaatst naar de parate troe-

pen, in dit geval naar de 41ste marechausseecompagnie (41 Marcie). Later 

(toen ik al afgezwaaid was) werden compagnieën bij de KMAR, zoals het 

hoort bij een bereden wapen, eskadrons genoemd. 
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‘Kader’ 62-3 op 23-03-1963, kort voordat we uitwaaierden naar de parate 

troepen in Nunspeet, Schaarsbergen of Harderwijk. (Staande helemaal rechts 

ben ik). 

 

Die 4 in het getal 41 duidt op de 4de divisie van het 1ste Nederlandse leger-

korps. 41 Marcie verrichtte dus politiediensten t.b.v. 4Div, waarvan de staf 

(waartoe 41 Marcie behoorde) was gevestigd in de Willem George Frederik 

kazerne in Harderwijk. Toevallig werd de kapitein die mij op 4 april 1962 on-

der de krijgstucht had gesteld, enkele weken later ook overgeplaatst naar 

Harderwijk, waar hij onze Cc werd.  

 

Het wapen van 41 Marechaussee Es-

kadron. 

Ik werd, omdat ik kon ‘lezen en 
schrijven’, in Harderwijk toege-
voegd aan de politieadministratie. 

(Dat ‘lezen en schrijven’ is een oud 
marechaussee-grapje om te verkla-

ren waarom marechaussees altijd 

met z’n tweeën op patrouille gaan: 
De ene kan lezen en de andere …). 
Op de politieadministratie werden 

alle werkzaamheden, die met het 

militaire politiewerk te maken hadden, georganiseerd en gecoördineerd. Die 
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werkzaamheden waren: escorteren van militaire transporten (grote en klei-

nere kolonnes), uitvoeren van verkeerscontroles, (verwerken van) rapporten 

van ingestelde onderzoeken etc.  

 

Elke week waren er twee (routine) transporten (aanvulling voorraden etc.) 

vanuit Ermelo naar de legerplaats Hohne in de buurt van Hannover, die be-

geleid moesten worden. In Hohne lag een pantser-infanteriebrigade van 

4Div. Die transporten (een kleine kolonne vrachtwagens) werden tot halver-

wege de bestemming gebracht, waarna het escorte werd overgenomen door 

collega’s van een peloton van 41Marcie, dat permanent in Hohne gedeta-
cheerd was. Waarom die escortes nodig waren, heb ik eigenlijk nooit gewe-

ten. Goed voor de kilometers?! 

Verkeerscontroles (vooral op snelheid, met aan weerszijden van het te me-

ten traject een in de berm verstopte marechaussee met een stopwatch en 

een oude telefoon) werden uitgevoerd in de buurt van de legerplaats Steen-

wijkerwold, waar een brigade van 4Div gelegerd was. 

En verder waren er de nodige oefeningen.  

 

  
 

 

 

In april/mei 1963 werd ik met een groep mare-

chaussees gedetacheerd in Kamp Trauen. Op 

de Lüneburgerheide (Münsterlager) werd toen 

een grote artillerie schietoefening gehouden. 

Wij hebben de onderdelen, die aan die oefe-

ning meededen, naar Duitsland begeleid en la-

ter weer terug. Dat was een behoorlijk grote 

klus. Ook het werk daar was interessant. 

 

Dpl. wmrs. Georg van Slageren en Jan Guijt (uit 

Volendam) in Kamp Trauen. 
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Je moest ook patrouilleren in steden waar Nederlandse militairen gingen pas-

sagieren (Celle en ook Hamburg). In Hamburg was het de militairen verboden 

om op de Reeperbahn (de ‘rosse’ buurt) te komen. Wij mochten daar natuur-

lijk wel komen om eventuele overtreders te kunnen betrappen! Tijdens een 

patrouille in Celle moest ik optreden tegen een gefrustreerde, dronken be-

roepswachtmeester van de artillerie, die een dienstplichtige tweede luite-

nant beledigde en te lijf ging. Toen ik er een dag later rapport van wilde op-

maken werd dat door mijn baas op de politieadministratie tegengehouden. 

Die wilde kennelijk niet dat de carrière van een (beroeps)collega zou worden 

verpest. 

 

Diezelfde patrouille kreeg nog een bijzonder staartje toen we, laat op de 

avond, op de weg terug naar kamp Trauen zonder benzine kwamen te staan. 

Mijn chauffeur had na de vorige rit vergeten ‘af te tanken’. Een doodzonde!  
Gelukkig was de jeep waarmee we onderweg waren een radiowagen. Daar-

mee moet je contact kunnen maken met de thuisbasis, zou je zeggen. Dat 

zou wel moeten; maar het was zulk oud materiaal (nog overgenomen van de 

Amerikanen in 1945, denk ik) dat het bijna nooit werkte als je het echt nodig 

had. Gelukkig was er een huis in de buurt, waar we mochten telefoneren. 

Een collega heeft ons daarna met een jeep een jerrycan benzine gebracht. 

 

 
Deze foto is ook gemaakt tijdens de oefening Münsterlager. Ik denk tijdens 

‘onderhoud motorvoertuigen’. Dpl wmr Van Slageren zit pontificaal vooraan 

en heeft zo te zien schone handen gehouden. 

Het was mijn eerste oefening bij de parate troepen en het was een leuke tijd. 
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In juni 1963 oefenden we met het 4e peloton onder de mooie naam ‘Greate 
Pier’ een week in Friesland. De wnd. pelotonscommandant, een beroeps-

wachtmeester, was een Fries en had deze oefening al vele malen gedraaid. 

Ik herinner me van die week vooral het slechte weer en dat ik er even tus-

senuit kon knijpen naar huis in Drachten voor een kop koffie.  

Onze commandant was (zoals zo veel ‘beroeps’) een vindingrijke man en had 
in Friesland een uitgebreid netwerk (denk ik) want we hebben geen enkele 

nacht in tenten hoeven te slapen. Overal had de wmr wel een adresje waar 

we gematst werden. 

 

Ik heb overigens wel respect gekregen voor de meeste beroeps(on-

der)officieren van de KMar met wie ik tijdens mijn diensttijd te ma-

ken heb gehad. Het waren in het algemeen deskundige mensen met 

een sterke persoonlijkheid. Wmr Gorissen. was ook zo’n man. Dat 
was een Nieuw Guinea veteraan en dat had het voordeel dat die wat 

gemakkelijker was dan sommige anderen. 

 

Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Van de ‘opper’ in Apel-
doorn, die mij van de onderofficiersopleiding verwijderde, heb ik niet 

zo’n hoge pet op. En de KVV-er (kortverband vrijwillige) luitenant die 

helemaal links bovenaan op de foto van de Airbornemars staat was 

(in mijn ogen) een sadist of had op z’n minst sadistische trekjes. En 
de beroepskorporaals van de TD, die moesten proberen mij het au-

torijden bij te brengen, zijn ook geen vrienden van me geworden. Zij 

deden er vooral niets aan om je gerust te stellen als het rijden niet 

helemaal ging zoals het moest. De militaire motorvoertuigen hadden 

geen gesynchroniseerde versnelling en dat betekende dat je bij het 

schakelen tussengas moest geven (‘dubbel klutsen´), een verschrik-
king, die ik maar moeilijk onder de knie kreeg. 

 

Ik ben vanuit Friesland 

eerder naar Harderwijk te-

ruggegaan om vrijdags en 

zaterdags, als training 

voor de Vierdaagse van 

Nijmegen, mee te doen 

aan de Tweedaagse van 

Amersfoort. In dienst 

kreeg je alle gelegenheid 

om te trainen voor die 

wandelmarsen. Ik had na 

mijn diensttijd nog graag een keer in Nijmegen willen wandelen, maar miste 
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de tijd (en gezelschap) om voldoende te trainen.  

 

 
De Vierdaagse van Nijmegen 1963 zit erop. 

 

In oktober 1963 was er op de Lünerburgerheide een oefening voor de hele 

4de divisie. De hele compagnie ging mee het veld in. Voor één man begon 

deze oefening desastreus. De oefening startte ’s maandags vroeg met het 
begeleiden van de hele divisie vanuit diverse legerplaatsen in Nederland naar 

Hohne. Daarom moest iedereen zondags al vroeg van verlof terug zijn op de 

kazerne. Dat was erg vervelend, vooral voor de jongens die verkering had-

den. De dienstplichtige wachtmeesters gingen nog even gezellig bij elkaar zit-

ten op de kamer van de ‘wachtmeester van de week’. Dat was Jaap, een Gro-
ninger die ik later toen ik in Utrecht woonde nog weer tegen het lijf zou lo-

pen. (Daar volgde hij toen een opleiding voor een staffunctie bij de NS). Het 

werd een beetje té gezellig en er was een grapjas bij die op een onbewaakt 

ogenblik zout in de jonge jenever van Jaap gedaan zou hebben. Jaap had ken-

nelijk al zoveel op dat hij dat niet eens meer proefde. Op een gegeven ogen-

blik was hij helemaal ‘lam’ en tot niets meer in staat. De volgende morgen 
was dat nog zo, zodat iemand anders zijn dienst moest overnemen. Jaap is 

pas enkele dagen later naar Hohne afgereisd en heeft een flinke douw gekre-

gen.  

 

Tijdens de oefening Hohne waren we gedurende drie weken gelegerd in het 

veld, maar wel in redelijk comfortabele tenten en we sliepen op stretchers.  

Hoe gevaarlijk het werk van de marechaussee kan zijn blijkt uit het overlij-

densbericht van J. Visser, een motorrijder die op 2 november 1963 tijdens 
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escorteringswerkzaamheden in Duitsland om het leven kwam. Ik moet eerlijk 

bekennen dat ik dit voorval helemaal vergeten was, totdat ik in april 2015 in 

‘Ons Wapen’ van 26 december 1963 een ‘In memoriam’ las.  
 

Wat ik me wel altijd ben blijven herinneren is het ongeluk op de kazerne in 

Harderwijk op 15 juli 1963, toen mijn ‘organieke’ chauffeur Kees Kooyman 
uit Son een kanteldeur van de garage op zijn nek kreeg en overleed. Samen 

met een grote groep collega’s zijn we naar de begrafenis in Son geweest.  

Uit ‘Ons Wapen’ van 26 augustus 1963. 
 

Van de oefening Hohne moet ik nog vertellen dat ik, alweer met mijn chauf-

feur (hij was ‘organiek’ de chauffeur van de Cc, maar hij werd geregeld aan 
mij toegedeeld), op een zaterdagmorgen ‘vermist’ ben geweest. Er zouden 
‘blindgangers’ geruimd (opgeblazen) worden in het veld en wij moesten con-
troleren of iedereen het oefenterrein, waar die blindgangers lagen, had ver-

laten. We kwamen met onze jeep echter vast te zitten in het terrein (op een 

zandweg) en konden er niet op eigen kracht uitkomen. En weer bleek dat de 

verbindingsapparatuur niet werkte. We konden geen contact krijgen met ons 

onderdeel in het veld om door te geven dat we een probleem hadden en dat 

men dus beter even kon wachten met het laten ontploffen van de blindgan-

gers. Ik ben toen naar een kamp van de artillerie gelopen, waarvan ik wist 
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dat het in de buurt moest zijn. Daar hadden ze een ‘breakdown’ (grote takel-
wagen), waarmee onze jeep is losgetrokken. Ik had bij de artillerie wel drin-

gend gevraagd om naar het marechausseekamp te bellen (via ‘vaste’ lijnen), 
omdat ik wel in de gaten had dat onze thuisbasis ongerust zou worden als wij 

niet op tijd terug waren. Dat hebben ze echter niet gedaan of het is niet ge-

lukt. Grote paniek dus en grote opluchting toen mijn chauffeur en ik weer 

veilig ‘thuis’ waren. 
 

 
Een kaartje van het oefengebied ‘Hohne.’ 

 

Overigens hebben we tijdens de oefening Hohne ook bijzondere dingen ge-

daan. Zo zijn we bij het ijzeren gordijn wezen kijken en bezochten we Kamp 

Bergen-Belsen (waar Anne Frank is overleden) en de VW fabrieken in Wolfs-

burg. Met mijn vrouw en beide dochters heb ik die excursies later nog een 

keer ‘herhaald’.  
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Terug naar de burgermaatschappij 

Eind 1963 begon het einde van mijn diensttijd in zicht te komen. Vanwege 

ruimtegebrek op de kazerne sliepen de ‘ouwe stomp’ wmrs in Harderwijk 
niet meer op de kazerne, maar hadden een kamer bij particulieren in de 

buurt. Dat gaf wel mooi vrijheid natuurlijk.  

 

Op 4 maart 1964 zwaaide ik af (ik had vrijwillig twee maanden extra gediend) 

en had nog een paar weken om weer aan de burgermaatschappij te wennen 

om daarna op een accountantskantoor in Utrecht te gaan werken. 

Voor herhalingsoefeningen ben ik nooit opgeroepen. Tot 1973 had ik dat best 

gewild, maar nadat ik in dat jaar in Losser kwam wonen zou ik er geen tijd 

meer voor gehad hebben… 

Georg van Slageren 

 

Bronnen: 

De tekst in dit artikel komt uit het geheugen van de auteur, daarbij soms ge-

holpen door afleveringen van ‘Ons Wapen’, een tweemaandelijks tijdschrift 
van de Koninklijke Marechaussee. 

 

De foto’s komen uit de ‘Fotocollectie Van Slageren’. 
 

RECTIFICATIES 
 

Rectificatie op Oet-Dorp en Marke 2020-4 Erve ’t Spinnert (pag. 38 e.v.) 
 

In het verhaal over ’t Spinnert staat vermeld: 

De zus van Johannes, Geertruida Bekkers, huwde Gerardus Luijerink op het 

erve Loakerman in het Stroot (Luijerink aan de Strootsweg). 

 

[---] In het jaar 1927 kwam Johannes dus op 70 jarige leeftijd te overlijden. 

Vanaf die tijd was er hulp op de boerderij nodig. Hannes Luijerink, een fami-

lielid van Gerardus Luijerink en Geertruida Bekkers, zou de aangewezen per-

soon zijn om het erf voort te zetten. 

 

Er zijn in Losser in die tijd echter twee vrouwen met de naam Geertruida 

Bekkers. De ene was geboren op 2 november 1851 en de andere op 25 janu-

ari 1864. Daardoor is er een persoonsverwisseling ontstaan. De zus van Jo-

hannes, Geertruida Bekkers geboren 2 november 1851, huwde op 9 juli 1881 

met Gerhardus Johannes Vos. De later genoemde connectie met Hannes Luij-

erink voor een mogelijke overname heeft daarom geen verdere betekenis. 

(Werkgroep Genealogie HKL) 
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Rectificatie op Oet-Dorp en Marke 2021-4 (pag. 36) 

De tweede persoon van links op de onderste foto is Bert Duursma, een 

nieuwe vrijwilliger binnen de Loakstenencommissie. En dus niet Gerard Snip-

pert; die maakte de foto. 

 

Rectificatie op Oet-Dorp en Marke 2021-4 (pag. 13) 

Henk Noordkamp mailde ons dat hij 

uit zijn jeugd niet anders weet dan dat 

op de plek waar in het artikel over 

‘Textiel in Losser’ confectiebedrijf 
Blom wordt gesitueerd  en later de we-

verij van Holter zat, het confectiebe-

drijf van Robson was gevestigd. Henk 

heeft gelijk zo blijkt uit verwijzingen 

naar Het Twentsch Dagblad Tubantia, 

die hij meestuurde. Aan de informatie 

die op pagina 13 van het artikel staat 

moet worden toegevoegd, dat nadat 

de weverij van Holter was gesloten, 

het pand aan de Gronausestraat in ge-

bruik was bij Robson. Toenmalig Bur-

gemeester Van de Sandt opende het 

nieuwe bedrijf op maandag 2 juli 1956. 

De bij de tekst geplaatste foto is ook 

duidelijk niet van een weverij maar 

van een confectieatelier. Grappig de-

tail uit een advertentie van Robson in 

Tubantia van 5 september 1968: Naaisters gevraagd en strijksters en knoop-

aanzetsters. Heerlijk toch: ‘knoopaanzetsters…!’. Kom daar nu nog eens om. 
 

Zo ziet u maar weer: Wij gedragen ons soms wel of wij de wijsheid in pacht 

hebben, maar wij zijn ook maar mensen. Goed dat er kritische lezers zijn. 

Dank aan Henk Noordkamp.  

(De redactie) 

Krantenbericht betreffende de opening 



 




