
 

 

 

 
 
Jaargang 1          nummer 20
         
 

TIJDELIJKE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF 

 

Om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met de leden van het Ulfts 
Mannenkoor en De Vriendenkring, heeft het bestuur besloten de komende periode wekelijks een 
nieuwsbrief te maken en te versturen. In ieder geval per e-mail. We zoeken ook nog naar een manier 
om leden zonder e-mailadres de nieuwsbrief te ‘bezorgen’. We denken met deze nieuwsbrief in ieder 
geval direct te kunnen inspelen op de actualiteit en u op de hoogte houden van nieuws, de laatste 
ontwikkelingen en ‘lief en leed’. Veel leesplezier toegewenst! 

De redactie 

ULFTS MANNENKOOR      augustus ‘20 

      Maart 2020 



 

 

 

Van de voorzitter  
“Superhittegolf komt eraan”, kopte de Gelderlander van gisteren. Een superhittegolf is de 
overtreffende trap van een gewone hittegolf en is gemiddeld 5 graden warmer. Het moet dan vijf 
dagen op rij 30 graden of meer zijn, waarvan drie dagen 35 graden Celsius of meer.  

We krijgen te maken met temperaturen die aan het begin van de 20e eeuw (1900) niet konden 
voorkomen, omdat ze buiten de grens vallen van het statistisch redelijke. De hittegolf van de 
komende dagen grenst daaraan. 

Een Keniaan, om maar eens iemand te noemen, zal zeggen: “waar praten jullie over?” “Weet je wel 
hoe warm het hier is?” Een hittegolf in Nederland is duidelijk anders omschreven dan in Italië, waar 
het nu ook al 35 graden is...Hitte en warmte zijn relatieve begrippen. Hoe ervaar je ze en wat ben je 
gewend? Daarnaast speelt ook leeftijd mee. Niet voor niets wordt er bij stijging van de temperatuur 
een hitteplan uit de kast gehaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ook 
bekend van de Coronacrisis, activeerde donderdag het Nationaal Hitteplan vanwege de 
aangekondigde temperaturen. Het plan geldt als een waarschuwing voor hitte en de risico's die dit 
met zich mee kan brengen, en vraagt Nederlanders om extra op elkaar te letten.  
 
Daar hebben wij als Ulfts Mannenkoor nu ook mee te maken. Onze repetitie voor dinsdag 11 
augustus is daarom AFGELAST vanwege de komende hittegolf. De SSP-hal, waar wij sinds kort 
repeteren, heeft wel een ''luchtbewerkingssysteem'', maar dat is onvoldoende om de temperatuur -
bij een zon die volop op de ramen staat- voor ons acceptabel laag te houden.  

We hebben onderzocht of we buiten op het DRU-Industriepark zouden kunnen repeteren, maar daar 
is of de schaduw of de ruimte te beperkt om ons ‘hoofd koel te kunnen houden’ tijdens de repetitie.  
 
De tropische hitte houdt aan tot en met woensdag 12 augustus. Daarna blijft het warm, maar koelt 
het wel enkele graden af, waardoor er 'slechts' sprake is van zomerse temperaturen. Als het kwik tot 
onder de 25 graden daalt, is de hittegolf officieel voorbij. Op dinsdag 19 augustus repeteren we 
gewoon weer in de SSP-hal. Sorry voor het ongemak, maar het is niet anders. Een fijn warm 
weekeinde toegewenst en blijf gezond. 

 
 

***************************** 

 
 



 

 

Lief en Leed 
Alphons te Boekhorst schrijft: Deze week werd ik verrast door het cadeau dat ik aangeboden kreeg 
door en van de Vriendenkring van het Ulfts Mannenkoor: een ballpoint, vervaardigd door Ton Frazer. 
Ook Toine Schepers van HCI Ulft heeft daarbij een rol gespeeld, door een slinger aan de Lotto Draw 
Machine te geven. Ik vind het een fraaie pen. Niet zo’n alledaagse pen, maar vervaardigd van fraai 
harthout “Bubinga”. Deze houtsoort komt voor in Midden- en West-Afrika. Ik ben er blij mee en wil 
graag de Vriendenkring en Toine Schepers bedanken. De pen ligt fijn in de hand. Ton mooi stukje 
werk en ook bedankt. 
 
De koorrepetities zijn inmiddels weer gestart. Niet iedereen voelt zich in deze periode van corona 
daar veilig bij en daar ben ik er één van. Hoewel ik de wekelijkse repetitie mis, heb ik besloten om 
een afwachtende houding aan te nemen en kom voorlopig niet op de repetities. Ik groet jullie allen 
en blijf gezond. Alphons 
 
Barend Saalmink bedankt de Vriendenkring en vertelt over z’n andere hobby. 
Waar het ontvangen van een pen toe kan leiden. Natuurlijk weet je na het eerste bericht over de 
verloting van de pennen dat je een keer aan de beurt bent. En toch is het een verrassing als je de 
envelop met inhoud in de brievenbus vindt. Met tegelijk de uitnodiging om eens iets schrijven voor 
de nieuwsbrief. Naast het zingen heb ik nog een aantal hobby’s waar ik mijn tijd aan besteed. 
Tuinieren, maar dat is meer om buiten te zijn dan het onderhouden van een siertuin. 
Het verzamelen van wijnetiketten, wat in de reizen die we hebben gemaakt in de afgelopen 20 jaar 
tot heel veel verrassende ontmoetingen hebben geleid. 
Ook dansen behoort tot één van de hobby’s. Volgens mijn vrouw staat het zingen op de 1e plaats en 
dansen op de 2e , jammer voor haar maar ja  je kan maar één ding tegelijk toch?  
Wij zijn met het dansen begonnen in 1976 bij dansschool Berentsen in Gaanderen en dansen dus 44 
jaar elke maandagavond de foxtrot, de Engelse wals, de rumba, de chachacha, de paso doble en nog 
een reeks van andere dansen. 
Voor de Argentijnse tango gaan we, in de wintermaanden, naar de tangoschool Flor de Fango in 
Arnhem. Zo hebben wij gewalst in Wenen en de Argentijnse tango gedanst in Buenos Aires de 
bakermat van de Argentijnse tango. 
 
 

 
 
In Spanje dansten we sevillanas in Granada en Sevilla. Op de ferias waar  toen nog kroonprins Willem 
Alexander zijn Máxima heeft ontmoet. De ferias in Andalusië in Spanje zijn mooie  kleurrijke feesten 
met  versierde paarden en trotse berijders (caballeros) met hun mooi uitgedoste vrouwen in 
prachtige jurken waarin de sevillanas worden gedanst.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Wij hebben het geluk gehad dat we de sevillanas in Ulft hebben kunnen leren in cursussen die daar 
door de Spaanse gemeenschap werden gegeven. Zo zie je maar dat er in Ulft naast het Ulfts 
Mannenkoor nog veel meer valt te beleven.  
 
 
 

************************* 

 

Op zoek naar dat speciale kopje, wil je iets (gratis) aanbieden, heb je iets verloren of juist 
gevonden? Stuur je oproep via post of mail naar de redactie.  
 
Alleen inzendingen met voor- en achternaam, woonplaats en telefoonnummer worden in 
behandeling genomen. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren. Stuur je 
oproep voor de rubriek Vraag en Aanbod en eventueel een foto naar het 
secretaris@ulftsmannenkoor.nl. Ook kun je jouw bijdrage via de post aanleveren:  
Secretariaat Ulfts Mannenkoor 
p/a Ds. Van Dorpstraat 13, 
7081 BD GENDRINGEN  

 

   ************************* 



 

 

Grote Vriendenkring UMK Loterij 
Uitslag Pennenverloting week 30 in 2020 

Beste leden van het UMK 
Deze 10de week van de deze “hotter than hot” summertrekking van 2020 neemt een van onze meest 
kwalitatieve, smaakmakende - en inspirerende donateurs de taak op zich om de door Tonny Frazer 
handgemaakte pennen, beschikbaar te stellen. Onder het motto “het leven is te kort, om slechte wijn 
te drinken“ ontvangen de winnaars deze week hun pen namens trouwe sponsor: Wijnhandel-Slijterij 
Schoemaker uit Ulft. 
 
Ook deze week heeft ten huize van onze Theo Gerritsen weer de formele trekking van de Grote 
Vriendenkring UMK Loterij plaats gevonden. Onder de eerdere, strikt geformuleerde 
trekkingsvoorwaarden en onder het alziende oog van onze penningmeester werd er ditmaal een 
verfijnde, bijzonder aromatische en bovenal evenwichtige zwiep aan de app” Lotto Draw Machine” 
gegeven waardoor er ook deze keer weer een verrassende- en opmerkelijke resultaat van de trekking 
kan worden gemeld. Onze Theo schrijft, zoals steeds, de winnaars weer bij in het dikke 
gelukvogelsboek van onze Vriendenstichting.  
 
 De winnaars van week 27/2020 van de pen met inscriptie “Vriendenkring UMK” zijn:  
 

1. Theo Düking, Dinxperlo 
2. Barend Saalmink, Silvolde 
3. Peter Hendriks, Ulft 
4. Hans v.d. Weijer, Doetinchem 
5. Paul Knaven, Ulft 
 

Alle winnaars hebben hun pen in een fraaie cassette inmiddels per post, 
althans in de brievenbus, ontvangen. Wij wensen hen daarmee van harte 
geluk en hopen dat de bijzondere pen voor hen een aansporing is om in 
een van de komende UMK-nieuwsbrieven hun nieuwtjes of gelukjes met 
ons te delen  
 
Volgende week trekt Theo, samen met een van onze trouwe sponsoren, 
weer 5 nieuwe winnaars. Wekelijks wordt de kans dat ook u daar de 
volgende keer bijhoort groter. De resultaten verneemt u in elk geval in de 
eerstvolgende nieuwsbrief. We hopen dat het u allen goed blijft gaan en 
blijf vooral gezond! 

 
De UMK-sponsor van de week:  

 een begrip in de Achterhoek 
 
 



 

 

Wat ooit begin 1900 is begonnen door de grootouders van de huidige eigenaar als dorpskroeg en 
kruidenierswinkel, is in de loop der jaren uitgegroeid tot Wijnhandel & Slijterij waar kwaliteit hoog in 
het vaandel staat. Niet voor niets komt in alle uitingen de kreet: “Het leven is te kort, om slechte wijn 
te drinken”, naar voren.Dat is dan ook precies waar het allemaal om draait bij Wijnhandel-Slijterij 
Schoemaker. Uit alle bekende en gerenommeerde wijnstreken willen zij kwaliteitswijnen voeren 
voor een zo scherp mogelijke prijs. Om dit te kunnen bewerkstelligen is Willy Schoemaker in de 
tijd al begonnen met het direct importeren van de wijnen vanaf de wijnboer.Inmiddels is een 
bestand opgebouwd van Wijnboeren binnen alle bekende wijngebieden in voornamelijk Frankrijk 
en Duitsland die door Wijnhandel Schoemaker hun wijnen exclusief voor de Nederlandse markt 
laten voeren. Tegenwoordig is dit ijzersterke eigen import assortiment steeds verder uitgebreid 
en treft men ook een ruime keuze aan nieuwe wereld wijnen aan. 
 

 
 

    ****************** 



 

 

Sentimental Journey 
In deze rubriek elke week een foto ‘Uit de Oude Doos’. Ton Smilde spit elke week z’n 
archief door op zoek naar mooie foto’s uit voorbije jaren. 
 

 
Het koor bij de Wasserburg in Anholt, 2e Pinksterdag, maandag 22 mei 1973. 

  
****************** 

Op stap met de fotograaf (6) 
Door: Ton Smilde 

In het jaar dat we in Nederland 75 jaar bevrijding vieren. In de week dat 75 jaar geleden een 
Amerikaanse atoombom de Japanse stad Hiroshima vernielde en drie dagen later een andere 
Japanse stad, Nagasaki. In deze week een verhaal over het Kamp Westerbork. 
 

Kamp Westerbork 
Kamp Westerbork was tijdens de Tweede Wereldoorlog een doorgangskamp bij Hooghalen in de 
toenmalige gemeente Westerbork in Drenthe. Het kamp was een voorportaal waarvandaan ruim 
102.000 in Nederland wonende Joden en 245 Roma per trein werden gedeporteerd naar 
concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland, Polen en Tsjechië. 



 

 

 
Ontstaan 
Het kamp werd door de Nederlandse regering in 1939 gebouwd als Centraal Vluchtelingenkamp 
Westerbork om Joodse vluchtelingen uit Duitsland op te vangen. Ruim twee jaar na het begin van de 
Duitse bezetting, op 1 juli 1942, namen de nazi's het kamp over, waarna Westerbork functioneerde 
als doorgangskamp. Bij de overname maakten de nazi's gebruik van de reeds bestaande 
kampstructuur van het vluchtelingenkamp. 
 

 
 
Organisatie 
Kamp Westerbork kwam op 1 juli 1942 onder rechtstreeks nazi-bestuur. Als Polizeiliches 
Durchgangslager Westerbork werd het een doorgangskamp.  



 

 

 
 
De voormalige directeur van het vluchtelingenkamp, de Nederlandse reserve-kapitein Jacques Schol , 
bleef na 1 juli 1942 nog werkzaam tot januari 1943, ondergeschikt aan de Duitse commandanten. De 
Duits-Joodse vluchteling Kurt Schlesinger, in februari 1942 door Schol aangesteld als Oberdienstleiter 
bleef ook onder de nazi's een belangrijke rol vervullen als leider van de kamporganisatie die zo goed 
als volledig bestond uit Joodse gevangenen.  
 

 
Deppner en zijn opvolgers accepteerden een staf van Duitse Joden, met Schlesinger aan het hoofd. 
Zodoende werden veel belangrijke posities in de kamporganisatie bekleed door Duitse of 
Oostenrijkse Joden (de alte Lagerinsassen). Zij hadden privileges en functies bij onder andere de 
Ordedienst (OD) en de Fliegende Kolonne (samen onder leiding van de uit Oostenrijk afkomstige 
Jood Arthur Pisk). Het aantal Duitse SS'ers voor het gehele kamp bedroeg zodoende 20 tot 30 man. 
Zij waren gelegerd in het nabijgelegen kamp Hooghalen (heidelager). 



 

 

 
 
Inkomende transporten 
Inkomende transporten vonden plaats per trein vanuit verschillende stations in Nederland. Joden 
moesten zich 'vrijwillig' melden op speciale data bij verzamelplaatsen waaronder de Hollandsche 
Schouwburg in Amsterdam en Loods 24 in Rotterdam. Van daaruit werden ze meestal in de nacht 
naar stations vervoerd en met gereserveerde personentreinen van de Nederlandse Spoorwegen naar 
Westerbork getransporteerd. Daar aangekomen werd iedereen in de grote zaal geregistreerd en 
ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Westerbork.  

 
In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden de Joodse werkkampen die verspreid waren over heel 
Nederland leeggehaald en werden ook de aanverwanten afgevoerd naar kamp Westerbork. Er 
arriveerden 10.000 mensen op één dag. 



 

 

 
Leefomstandigheden 
De overgrote meerderheid van de gevangenen verbleef slechts enkele dagen tot weken in het kamp, 
een relatief klein aantal verbleef er maanden tot soms zelfs jaren. Zij die langere tijd in kamp 
Westerbork verbleven leerden, na de eerste schok van arrestatie en deportatie naar Drenthe te 
boven te zijn gekomen, het kamp kennen als een plek waar de leefomstandigheden relatief goed 
waren. Mishandelingen en moord kwamen er nauwelijks voor, gezinnen bleven bij elkaar, en over 
het algemeen was er voldoende te eten. Daarnaast waren er vele voorzieningen aanwezig, 
waaronder een winkel, speeltuin, scholen, een uitstekend ziekenhuis en een theater waar kwalitatief 
goede shows op de planken werden gebracht. 

 



 

 

 
 
Uitgaande transporten 
In het kamp draaide het uiteindelijk maar om één ding: het transport dat bijna wekelijks vertrok, in 
de beginperiode zelfs tweemaal per week. Voor de kampbewoners die in eerste instantie mochten 
blijven beheerste de angst op transport te worden gesteld het kampleven. Leden van de 
kamporganisatie waren - tijdelijk - gesperrt. Nieuw gearriveerden probeerden op lijsten te komen om 
van deportatie vrijgesteld te zijn (gesperrt, in tegenstelling tot transportfrei). Ook om andere 
redenen konden mensen op een lijst van gesperrten staan. Zo'n lijst kon echter platzen, dat wil 
zeggen dat IV B 4-Den Haag de bescherming voor het transport ophief.  
Vanuit kamp Westerbork vertrok zeker 93 keer een trein; vaak naar Auschwitz maar ook naar 
Sobibor, Theresienstadt en Bergen-Belsen. Treinen naar Auschwitz maakten soms een tussenstop op 
Kosel, dit waren de Coseltransporten.  
In totaal werden van 15 juli 1942 tot en met 13 september 1944 ruim 100.000 gevangenen vanuit 
kamp Westerbork per trein gedeporteerd. Slechts 5.000 Joden en 32 Roma die vanuit kamp 
Westerbork werden gedeporteerd, overleefden de Tweede Wereldoorlog.  
 

 



 

 

Het eerste transport vertrok op 15 juli 1942. De eerste treinen vertrokken vanuit station Hooghalen, 
waarbij de afstand van 7 km tussen het kamp en het station te voet moest worden afgelegd. Begin 
oktober 1942 had de Nederlandse Spoorwegen een spooraansluiting met de spoorlijn Meppel - 
Groningen gereed, waarna de treinen vanuit het kamp zelf konden vertrekken. Er werden nu ook 
goederenwagons ingezet. 
Bijna wekelijks, gedurende de eerste maanden tweemaal per week, vertrok er een trein uit kamp 
Westerbork, die een grote groep kampbewoners via het traject Assen, Haren, Waterhuizen en 
Nieuweschans naar het oosten bracht. De trein werd tot Nieuweschans door de Nederlandse 
Spoorwegen bemand, en vanaf Nieuweschans door de Duitse Reichsbahn.  
Bestemmingen waren de kampen Auschwitz I-Stammlager of Auschwitz II-Birkenau (54%, 65 treinen) 
en Sobibór (34%; 19 treinen) of naar Theresienstadt (5%) en Bergen-Belsen (5%). Een dergelijke reis 
duurde gemiddeld drie dagen. De laatste treinen vertrokken op 3 september 1944 naar Auschwitz, 
op 4 september 1944 naar Theresienstadt, en op 13 september 1944 naar Bergen-Belsen.  
 

 
 
Hoeveel gevangenen gedeporteerd moesten worden en waarnaartoe werd steeds door IV B 4-Berlijn 
bepaald, op basis van de capaciteit van de concentratie- en vernietigingskampen en de beschikbare 
treinen. De selectie onder de Transportfreien gebeurde grotendeels in het kamp zelf, de Joodse 
kampadministratie speelde hierin noodgedwongen een belangrijke rol. Van de 107.000 Joden uit 
Nederland die gedeporteerd zijn er slechts 5.000 levend teruggekeerd naar Nederland, ongeveer 
102.000 Joden zijn vermoord, vermist of voor hun terugkeer gestorven door geleden ontberingen.  



 

 

 
 
Na het laatste transport bleven er 500 gevangenen achter in het kamp, waaronder de Joodse 
kampleiding. In de laatste oorlogsmaanden groeide hun aantal tot 876, waaronder bijvoorbeeld 
ontdekte onderduikers. Hoewel het gevaar van deportatie na 13 september 1944 was geweken, 
bleef de angst er voor tot aan de bevrijding bestaan. 
 
Gevangenen 
Enkele personen van wie de namen onverbrekelijk verbonden zijn met de holocaust, hebben in kamp 
Westerbork gevangengezeten. Etty Hillesum werkte er als verzorgster en verbleef er later met haar 
ouders en broers. Anne Frank en haar familie kwamen aan op 8 augustus 1944 en werden op 3 
september met de laatste trein van Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Ook het Sinti-meisje 
Settela Steinbach is via Westerbork gedeporteerd.  

 
Philip Mechanicus, een in zijn tijd bekend journalist van het Algemeen Handelsblad, werd op 7 
november 1942 naar Westerbork afgevoerd en op 15 maart 1944 op transport gesteld naar Bergen-
Belsen; op 9 oktober 1944 werd hij met een straftransport van 120 man naar Auschwitz gebracht, 
waar hij drie dagen later werd doodgeschoten. Mechanicus hield in Westerbork een dagboek bij, 
uitgegeven onder de titel In Dépôt. Dagboek uit Westerbork, dat een indringende blik biedt op het 
dagelijks leven in kamp Westerbork.  



 

 

 
Het destijds populaire Joodse zangduo Johnny & Jones (Nol van Weezel en Max Kannewasser), 
Nederlands eerste tieneridolen, behoorde tot de groep gevangenen die voor vliegtuigdemontages af 
en toe onder voorwaarden het kamp konden verlaten. Zo waren ze in de gelegenheid om zes in kamp 
Westerbork gecomponeerde liedjes, waaronder de 'Westerbork Serenade' in Amsterdam op te 
nemen. Johnny en Jones hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd.  
Ed van Thijn, de latere minister en burgemeester van Amsterdam, zat tweemaal opgesloten in kamp 
Westerbork. De eerste keer in 1943; hij werd toen met zijn moeder weer vrijgelaten. Na een 
onderduikperiode langs achttien verschillende adressen kwam de tienjarige Van Thijn eind 1944 
opnieuw in kamp Westerbork terecht, waar inmiddels een eind gekomen was aan de deportaties 
vanwege de algemene spoorwegstaking van 1944. Bovendien rukten de Russen op in oostelijk 
Europa, dus werd hij niet op transport gesteld. Na de bevrijding werd hij nog een tijd ingezet als 
bewaker van geïnterneerde NSB'ers.  
Louis de Wijze, heeft in kamp Westerbork gevangen gezeten, alvorens hij naar Auschwitz werd 
gedeporteerd, hij is een van de overlevenden. Louis de Wijze is een van de bedenkers van het 
monument van De 102.000 stenen in Herinneringscentrum Kamp Westerbork 



 

 

 
Ontsnappingen 
Naar schatting zijn er 200 mensen uit kamp Westerbork ontsnapt. Ontsnappen kwam niet vaak op in 
de gedachte van de kampbewoners. Men dacht dat de transporten naar werkkampen in Polen 
gingen. De meeste mensen wilden bij de familie blijven. Dus gelijktijdig met de familie op transport, 
was bij de meesten de beste optie. De dreiging met "straftransport" van andere gevangenen, als er 
één persoon ontvluchtte, heeft het aantal ontsnappingen zeker beperkt. Verder was het haast 
onmogelijk om ongezien het kamp, dat op een kale vlakte stond, te verlaten. Er was enkel een reden 
om te ontsnappen, voor diegenen die in Nederland wilden blijven. 

 
Bevrijding 
Op 12 april 1945 bevrijdden de Canadezen 876 Joodse gevangenen in kamp Westerbork. Van hen 
hadden 500 de laatste trein zien vertrekken, de rest was in de laatste oorlogsmaanden opgepakt. 
Squadron B en C lagen bij het Oranjekanaal en trokken die ochtend naar Spier waar zij Franse 
paratroepers ontmoetten, die in de nacht van 7 op 8 april waren gedropt tijdens de operatie 
Amherst. In de middag van 11 april vluchtten de Duitsers. Gemmeker droeg bij zijn vertrek het 



 

 

commando over aan de eerste dienstleider Kurt Schlesinger die op zijn beurt het commando 
overdroeg aan Aad van As, die als enige niet-Jood en niet-nazi jarenlang in het kamp werkte. Deze 
overdrachten vonden plaats door het overhandigen van een klein pistool. Van As vroeg het hoofd 
van de buitendienst Zielke de Canadezen tegemoet te gaan wat deze deed; hij overhandigde de 
Canadezen de gegevens over het kamp. Hoewel het kamp nu was bevrijd moesten sommige Joden 
nog weken in het kamp blijven alvorens zij Westerbork mochten verlaten. 

 
Bij de bevrijding renden de Joodse gevangenen de Canadezen tegemoet. De Canadezen deelden 
sigaretten en chocolade uit, maar daarna moesten de bewoners terug naar het kamp en daar tot 
nader order blijven, omdat de omgeving van het kamp nog te gevaarlijk was en gecompromitteerde 
personen in het kamp die met de Duitsers hadden samengewerkt eerst moesten worden opgepakt 
en verhoord. De Royal Hamilton Infanterie nam het gezag over en de wachttorens werden bemand 
met mensen van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, die onder gezag van prins-gemaal 
Bernhard van Lippe-Biesterfeld stonden. De Canadezen trokken de volgende dag verder richting 
Assen. 

 
 
 
 

   ************************ 



 

 

 
Door: Herman Nijhof 
 
We zijn een paar dagen naar Twente geweest en hebben rondgefietst in onze geboortestreek. Een 
tocht van 35 kilometer. In het Haaksberger Veen heb ik in ‘Siberië’ na meer dan dertig jaar weer eens 
een groep akkerleeuweriken gezien. De Alauda arvensis. De vogel, die de heer looft. Je mag het 
weten, ik was dolenthousiast en sprong van de fiets in het vroegere verlaten en ontoegankelijk 
veengebied ‘Siberië’. 
Twee watermolens bezocht. De eerste bij Haaksbergen, de Oosterdorper watermolen. Ooit konden 
tot hier de “potten” (platte beekboten) vanuit Deventer over de Schipbeek of Buurserbeek varen. Dit 
in de tijd dat Amsterdam nauwelijks bestond en Deventer aan de IJssel al een belangrijke Hanzestad 
was. Rond 1450 werden hier een aantal beekjes aan elkaar verbonden en zo ontstond een geschikte 
vaarroute in de richting van Münster, waarmee men zowel over land, hessenweg, als over het water 
handel dreef.  De VOC haalde duur eikenhout uit dit bosrijke achterland en in vlotten dreef het naar 
de werven. De volgende watermolen ligt op tegenwoordig Duits gebied en heet de Haarmühle. 
Grenzen zijn bedenksel van machtige mensen! Deze watermolens hebben links en rechts van de stuw 
een koren- en oliemolen (gehad). Er werd rogge gemalen en een koolzaad geperst. Vlak bij de 
Haarmühle loopt een hessenweg richting Buurse naar Ahaus grenzend aan een prachtig 
natuurgebied het Witte Veen. 
We logeerden in Enschede bij onze zoon, die net zijn gezin en de vouwwagen weg was. Hier loopt 
een spoorlijn van Enschede naar Gronau. In de tijd dat we in Enschede woonden, werd deze lijn 
afgebroken. Ooit was deze lijn aangelegd door de grote textielbaronnen om de goedkope steenkolen 
uit Duitsland in te voeren voor de stoomketels, die de spin- en weefmachines aandreven in de 
textielfabrieken. Hierin werkten veel arbeiders voor een karig loon: mannen, vrouwen en jonge 
kinderen. Deze spoorlijn voert door een met de hand gegraven vallei en aan de Oosterstraatkant zijn 
toen een dubbele rij eiken neergezet. Nu machtige bomen met daartussen een smal fietspad. Ooit 
liepen de arbeiders hierover naar het werk. De stoomtrein is nu veranderd in een zeer moderne 
Duitse dieseltrein. Echter je wordt daar keurig gewaarschuwd voor de eikenprocessierups, maar hier 
heeft de gemeente niet gespoten. Waarom dan niet?  



 

 

 
 
Wel ecologen zijn het er nog niet over eens welke schade het besproeien met aaltjes tegen de 
eikenprocessierups aanricht. 
Een oude boer zei het al: “Alles wat slecht is voor die kleine beestjes, is ook slecht voor mij.”  
Reden: ook niet “schadelijke” insecten sterven van de aaltjes-bestrijding, want zij maken geen 
verschil tussen een rups van de eikenprocessierups of van bijvoorbeeld de eikenpage, die hoog in de 
eiken haar eitjes afgezet en daar als rups en vlinder leeft. De rups eet zeer jonge eikenblaadjes 
zonder looizuur en de mannetjes-vlinder zuigt met zijn roltong de honingdauw, afvalstof, van de 
bladluizen. Het vrouwtje eikenpage heeft meer energie nodig voor de ontwikkeling van de eitjes en 
vliegt naar beneden op zoek naar de nectar uit de vuilboom, ook wel sporkehout genoemd. 
Bovendien zijn de eikenpages een prachtige prooi voor de vleermuizen, die ter oriëntatie graag langs 
zo’n lange rij bomen vliegen. Dus pas op wat je doet in de natuur!  
Boven het water op ons natuurgebied ‘’t Knapperslag’ zie ik vele soorten libellen. Hebben jullie wel 
eens het platbuikje met zijn platte geel/bruine achterlijf gezien? Of de grote keizerlibel en de grote 
glazenmaker? Leuk is het verschil tussen een libel en een juffer. Een libel heeft twee paar vleugels 
haaks op het middenstuk staan. Kop met de facet-ogen, middenstuk en achterlijf. De haft heeft als ze 
zit de vleugels naar achteren aan elkaar gevouwen. Hoe zwarter de haft, des te beter is de 
waterkwaliteit! 
Nu is het me opgevallen dat ik zo weinig vlinders rond de vlinderstruik en de kattenstaart zie. 
Komt dat toch door de bestrijdingsmiddelen? De libel en haft hebben daar weinig last van, want het 
vrouwtje zet in een paringswiel met het mannetje eitjes af net onder het water en groeien als 
rooflarve op in het water. Vervellen als libel boven het water aan bijvoorbeeld een rietstengel. Wel 
eens gezien of zo’n lege huls gevonden? 
 



 

 

 
 
Een vlinder mis ik echt, de Atalanta. Hiervan is een prachtig mythologisch verhaal en passend in deze 
tijd van vrouwenemancipatie en het weer opkomende overdreven mannelijk (dit is dubbel op ) 
machogedrag. 
Rond 1300 v. Chr. wenste een koning in Arcadië een zoon om hem op te volgen. Helaas werd er een 
dochter Atlanta geboren en de vader schonk daar geen aandacht aan. Atlanta deed erg haar best 
haar vader te “pleasen”. Zij deed mee aan de meest wilde spelletjes. Ging mee op de wilde 
zwijnenjacht met stoere mannen en droeg daarna een zwijnenmantel. Meldde zich aan om met de 
Argonauten het gulden vlies te veroveren, maar werd afgewezen. Argonaut betekent zeiler van het 
schip Argo. Astronaut en kosmonaut betekenen dan zeiler van de ruimte/kosmos. 
Eindelijk begreep de vader dat Atalanta de enige opvolger was en verzocht haar een geschikte man 
te vinden. Toen kwam zij met haar voorwaarde. Zij wilde met de toekomstige man hardlopen. Als zij 
won, moest de rivaal gedood worden en bij een mannelijke overwinning wilde ze wel trouwen. 
Helaas voor de “bronstige” mannen. Er werden er velen gedood. Toen bood zich een nieuwe 
gegadigde aan, Hippomenes. Hij verzocht de liefdesgodin Aphrodite/Venus hem te helpen. Zij bood 
hem drie gouden ballen aan en adviseerde hem die tijdens de race te gebruiken. Er werd gestart en 
Atlanta snelde vooruit. De eerste gouden bal werd geworpen.  
 



 

 

 
 
Dit prachtige voorwerp kon de snelle hinde Atlanta niet laten liggen en raapte de bal op. Hippomenes 
draafde haar voorbij. Dit herhaalde zich nog eens. Atlanta had bijna de eindstreep gehaald en de 
derde bal rolde vlak bij haar voeten en zij bukte zich. Op dat moment haalde Hippomens haar in en 
kwam als eerste over de lijn. Zij consumeerden het huwelijk, maar vergaten vooraf oppergod Zeus te 
danken, zoals dat toen hoorde. 
En zo pakte dit mythologisch verhaal toch nog triest uit.  
Het is opvallend dat de vlinder Atlanta vaak voor je op het pad gaat zitten, zich laat benaderen en  
weer opvliegt en dit een aantal keren herhaalt. 
Nu naar de tegenwoordige tijd. In de landen Turkije, Polen en Vaticaanstad is de conventie van 
Istanbul ter zijde gelegd. De vrouwen hebben weer een oud recht gekregen, die van het “aanrecht”. 
Positieve emancipatie. De 19-jarige Ellen Fokkema mag als vrouw meespelen in het eerste 
mannenelftal Foarut. Pim Mulier (1865) introduceerde de voetbalsport in Nederland of in Haarlem of 
Enschede. In het begin was het elitesport en vast en zeker heeft er toen wel een jonge vrouw een 
goal gemaakt. Mooi artikel over het Kappertje in NRC Next. 
 
 

   ************************ 

Aanleveren Kopij 
We vroegen u in de vorige nieuwsbrieven ook een bijdrage of kopij aan te leveren. Als u 
nieuws hebt, een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat uw 
bijdrage zo snel mogelijk wordt geplaatst.  
Wie verrast ons de aankomende week met een bijdrage voor de nieuwsbrief? Zoals 
waarschijnlijk bekend kunt u uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl  

    ****************** 
Tenslotte 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende 
te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeen hebben, of wilt 
u een stukje schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact 
met een bestuurslid opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 
 
De redactie 


