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 VOORWOORD 
 
In de ‘Wegwijzer Losser 2011’, de jaarlijkse gemeentegids, wordt onder de 
slagzin ‘200 jaar verslingerd aan de Dinkel’ aandacht besteed aan het 200 - 
jarig bestaan van Losser als zelfstandige gemeente. De festiviteiten in de 
maand juli waren een groot succes. Daar hebt u in de krant over kunnen 
lezen. De Historische Kring heeft daar graag aan meegewerkt, zowel aan die 
bijzondere gemeentegids, alsook aan de Historische Raadsvergadering.  
Onze secretaris Georg van Slageren, vulde tien pagina’s in de gids met een 
beknopte 200-jarige geschiedenis van onze mooie Dinkelgemeente. En 
fraaie oude foto’s in sepiakleur, verspreid door de hele gids, geven een 
beeld van ‘hoe het vroeger was’. Die gids is zoals gewoonlijk huis aan huis 
bezorgd. 
Zelf ben ik van meet af aan betrokken geweest bij de Historische Raadsver-
gadering en heb daar onderwerpen aangedragen, die voor het voetlicht 
gebracht konden worden. En dat gebeurde vervolgens op onnavolgbare 
wijze, dankzij de Twentse teksten van nestorraadslid Harry Booijink, de 
fraaie aankleding, de inzet van de burgemeester, het college en de raad, 
griffier Ben Pikula en natuurlijk dankzij de medewerking van Jan Riesewijk, 
Marietje Noordkamp en Gerard Beuvink. En niet te vergeten alle anderen 
die achter de schermen geholpen hebben. Een unieke en onvergetelijke 
avond in het Openluchttheater Brilmansdennen. 
De HKL heeft in haar 42-jarig bestaan over veel onderwerpen en gebeurte-
nissen uit de Losserse historie gepubliceerd, zowel in boeken (inmiddels 20 
titels) alsook (sinds 1993) in ‘Oet Dorp en Marke’, ons kwartaalblad. 
De tien pagina’s in de gemeentegids geven uiteraard maar een heel be-
knopt beeld van 200 jaar gemeentelijke geschiedenis. Het leek het bestuur 
daarom gepast om in dit jubileumjaar met een bijzondere en extra dikke 
uitgave van ‘Oet Dorp en Marke’ aan te sluiten bij die gemeentegids en zo 
nader in te gaan op gebeurtenissen, die daar slechts ‘aangestipt’ konden 
worden. En waar natuurlijk veel meer over te vertellen is. Ook de artikelen 
die nu voor u liggen, blijven beknopt, maar zoals u ziet, ook nu geïllustreerd 
met veel foto’s. Wij hopen dat het smaakmakers zijn, die u er toe aanzetten 
ook onze boeken te kopen en lid te worden van de Historische Kring. Bekijkt 
u vooral ook onze website www.historischekringlosser.nl 
 
Deze bijzondere uitgave van Oet Dorp en Marke wordt afgesloten met een 
artikel van onze burgemeester Jan Westendorp. Zijn ambtsperiode, die op 1 



4 Oet Dorp en Marke Losser 2011/3 
 
            

 

september 2011 eindigde, vormt het slot van 200 jaar gemeentegeschiede-
nis. Wij zijn hem zeer erkentelijk dat hij een persoonlijke bijdrage aan dit 
nummer heeft willen leveren. 
 
Voor de HKL is dit gemeentelijke jubileumjaar nog niet ten einde. Vanaf 29 
oktober kunt u komen kijken naar onze tentoonstelling ‘200 jaar verslingerd 
aan de Dinkel’ in Galerie ’t Nien-End op Erve Kraesgenberg. In de pers zult u 
daar meer over lezen. 
Misschien bent in het bezit van voorwerpen of geschriften, die te maken 
hebben met de Losserse geschiedenis. Wanneer u die wilt uitlenen voor 
deze tentoonstelling, neemt u dan contact op met één van onze bestuurs-
leden. Zij staan op pagina 1 van dit nummer. 
Er is in dit jubileumjaar veel getoast op de volgende 100 jaar. Het is niet 
reëel om u toe te wensen dat u dat zult meemaken. Dan moet de medische 
wetenschap wel met hele grote sprongen vooruit gaan. Maar ik wens u wel 
veel leesplezier.  
En voor mensen die nog geen lid zijn: ik hoop dat de HKL met dit bijzondere 
en extra dikke nummer van ‘Oet Dorp en Marke’ uw belangstelling heeft 
gewekt en dat we in de toekomst ook op uw steun mogen rekenen. 
 

Thea Evers / voorzitter 
 
 

 HET ONTSTAAN VAN DE GEMEENTE LOSSER 
 
Een gemeentelijke herindeling in 1811 
In het jaar 1795 kwam een einde aan de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden en ontstond de Bataafse Republiek. De Bataafse republiek 
stond vanaf het begin als bondgenoot aan de kant van Frankrijk. Het mo-
derne Frankrijk zoals dat zich manifesteerde in de jaren van de Revolutie 
(1789) en het Consulaat gold voor de ‘verlichte’ burgerij als een groots 
voorbeeld. Maar Napoleon, eerst consul en vanaf 1804 keizer, maakte zich 
op om Frankrijk (ten koste van aartsvijand Engeland) de alleenheerschappij 
op het continent te bezorgen en daar had hij zijn bondgenoten voor nodig. 
De eisen van Napoleon aan die bondgenoten werden steeds  dwingender. 
In 1805/1806 ging hij een stap verder in zijn systeem van overheersing: hij 
stelde familieleden aan het hoofd van enkele van die bevriende staten. 
Lodewijk Napoleon, een broer van de keizer, zou vanaf juni 1806 gaan heer- 
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Kaart van de gemeente Losser uit de atlas van Kuipers (circa 1875). 
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sen over het Koninkrijk Holland. Formeel was dat nog geen inlijving. Die zou 
nog vier jaar op zich laten wachten tot 1 juli 1810, toen Lodewijk Napoleon 
na veel onenigheid met zijn broer het veld moest ruimen. 
 
Al snel na het ontstaan van het Koninkrijk Holland werd, naar Frans model, 
de scheiding tussen rechterlijke macht en administratief bestuur doorge-
voerd. Gemeenten (mairieёn) werden in 1807 zuiver administratieve licha-
men. De voormalige richterambten en stadgerichten (steden) zijn in Twente 
de gebiedsdelen die als voorgangers van de gemeenten kunnen worden 
beschouwd.  
 
Na de ‘echte’ inlijving bij Frankrijk werd in Nederland op 1 maart 1811 ook 
de Franse wetgeving ingevoerd. Dit betekende een ingrijpende  verandering 
in de gemeentelijke indeling en in de taak van de gemeentebesturen. Bij 
keizerlijk decreet van 21 oktober  1811 werd ons land verdeeld in departe-
menten, arrondissementen, kantons en mairieёn. De nieuwe indeling 
bracht dus zeer ingrijpende veranderingen; met historisch gegroeide gren-
zen werd vaak geen rekening gehouden. Willekeurig werden, vooral in 
Twente, richterambten in tweeën of zelfs in drieën gesplitst. Het stadge-
richt Oldenzaal (de stad en de naaste omgeving) was samen met het rich-
terambt Oldenzaal van dit laatste een voorbeeld: de gemeenten Oldenzaal, 
Losser en Weerselo ontstonden.  
 
Al snel na 1 maart 1811 had de intendant van Binnenlandse Zaken aan de 
prefect van Overijssel voorschriften gegeven voor de ‘herindeling’. De pre-
fect moest er, naar Frans voorbeeld, naar streven kleine gemeenten te 
vormen. De afstand tussen verschillende plaatsen en gehuchten in een mai-
rie mocht niet te groot zijn en de hoofdplaats moest zonder veel moeite 
voor iedereen bereikbaar zijn. Over de verdeling van de arrondissementen 
Deventer en Zwolle werd snel overeenstemming bereikt. Over een groot 
deel van het arrondissement Almelo (Twente) niet. Uiteindelijk werd men 
het eens over een verdeling in 52 gemeenten (mairieёn).  
 
De nieuwe indeling werd in een groot gedeelte van Overijssel al in de eerste 
helft van april 1811 ‘provisioneel’ ingevoerd. Gemachtigd door de intendant 
stelde de prefect op 28 maart 1811 het  grondgebied van 39 mairieёn vast 
en benoemde  ook (op drie na) alle besturen. Naast alle mairieёn in de ar-
rondissementen Zwolle en Deventer, behoorden ook Borne, Diepenheim, 
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Haaksbergen en Vriezenveen tot deze eerste groep.  De besturen van 36 
nieuwe gemeenten zijn vóór 15 april 1811 geïnstalleerd. In Deventer, Zwol-
le en Kampen (met meer dan 5000 inwoners) bleef het oude bestuur nog 
wat langer aan. In deze steden werden de nieuwe besturen aangesteld bij 
keizerlijk decreet van 19 mei 1811. 
 
In het resterende gebied van Overijssel, te weten het grootste gedeelte van 
het arrondissement Almelo, is de indeling een hele klus geweest. Pas in 
september 1811 werden de prefect en de intendant het eens. Er ontston-
den 13 mairieёn, waarvan in Noordoost Twente: Oldenzaal (stad Oldenzaal 
en gedeelte richterambt Oldenzaal), Losser (gedeelte richterambt Olden-
zaal), Weerselo (gedeelte richterambt Oldenzaal), Ootmarsum (stad Oot-
marsum en gedeelte richterambt Ootmarsum) en Tubbergen (gedeelte 
richterambt Ootmarsum). De maires (burgemeesters) werden door de pre-
fect benoemd bij besluit van 16 november 1811.  Met de installaties van de 
nieuwe besturen tussen 25 en 29 november 1811 kwamen deze gemeenten 
formeel tot stand.  
 
In Losser vond de installatie van Jan Teylers als maire plaats op 25 of 26 
november 1811. Uiteraard was er nog geen gemeentehuis in Losser. Waar-
schijnlijk vond de plechtigheid daarom plaats in de nog geen jaar eerder (op 
23 december 1810) in gebruik genomen protestantse kerk aan het huidige 
Raadhuisplein. 
 
Het grondgebied van de gemeente Losser bestond aanvankelijk uit het 
zuidoostelijke gedeelte van het voormalige richterambt Oldenzaal (het Dorp 
Losser en de Marke Losser). De indeling van 1811 is niet blijvend geweest. 
In 1818 vond een nieuwe indeling plaats die meer op de oude grenzen van 
vóór de Franse tijd aansloot. Die nieuwe indeling werd vastgesteld bij Ko-
ninklijk besluit  van 24 november 1815, maar bleef in afwachting van de 
‘organisatie van de plaatselijke besturen ten plattelande’ nog enkele jaren 
buiten werking en werd pas definitief met ingang van 1 juli 1818. Toen 
werden de marken Berghuizen, Beuningen en De Lutte aan de gemeente 
Losser toegevoegd. 
 

Georg van Slageren 
 
Geraadpleegde literatuur: zie volgende pagina 
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De grenzen van Overijssel en van de Overijsselse gemeenten van 1807 
(1811) tot 1842, door F.M. Hendriks in VORG, Verslagen en mededelingen 
75 (Zwolle, 1960). 
Koning, keizer, admiraal (1810: De ondergang van het Koninkrijk Holland), 
door Wilfried Uitterhoeve (Nijmegen, 2010). 
 
 

 DE NIJVERHEID IN LOSSER IN 1810 
 
In het archief van de HKL bevindt zich een document dat een beschrijving 
geeft van de nijverheid in Losser in het jaar 1810. Helaas is de auteur niet 
bekend. Vermoedelijk is de tekst afkomstig uit Hotel Smit, maar ook dat is 
niet zeker. Het lijkt er op alsof iemand zijn herinneringen op schrift heeft 
gesteld. Ik vermoed dat het stuk werd geschreven na de Tweede Wereldoor-
log, gezien de verwijzingen in de tekst, die slaan op de toenmalige situatie. 
De cursieve toevoegingen zijn van mijn hand en bedoeld als een verduidelij-
king naar de huidige situatie. 

Thea Evers 
 
De bevolking had haar bestaan in landbouw en weverij. Dan was er een 
handeldrijvende stand, die ofwel als beroep, ofwel als nevenbedrijf naast 
landbouw of weverij werd gevoerd. 
Als we beginnen bij de Dorpsbleek en gaan door de Brinkstraat, dan hadden 
we eerst een oude smederij Weemhof (Kotjaks), Kellerhuis (de grutter) 
bakker, kruidenier en grutter, Ter Rahe (Poepenberg) schoenmaker, evenals 
Vos (de stoffer). De schoenmakers looiden zelf het leer in een kuil, welke 
‘koem’ werd genoemd. Bij de koem was een eikmolen om eikenbast te ma-
len. Ter Rahe bijvoorbeeld had een koem waar nu het huis van de familie 
Derksen staat (thans Gildehauserweg 2). (Hier wordt bedoeld het huis van 
de toenmalige gemeentesecretaris Derksen). In de Brinkstraat vonden wij 
Smit (Smitkes), logement en handel in jachtartikelen. Roberink (Jochems) 
bakker en kruidenier, Ten Breul (Platten Kuiper), kuiper. Dit kuipersbedrijf 
was een belangrijk bedrijf, alleen al omdat men toen geen emmers en tei-
len had. 
 
De kuipers haalden het hout uit het Samenrott (een bosgebied ten zuiden 
van Bentheim). De Ten Breuls waren de beste kuipers uit de omgeving. Kui-
pers uit Westfalen kwamen ook hier uit de omgeving op markten en ker-
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missen, maar waren de Ten Breuls aanwezig, dan kon de rest gerust inpak-
ken, want de kwaliteit die de Ten Breuls brachten, was veel beter. Elk jaar 
bezochten ze o.a. de Almelose kermis, de z.g. Bissing. Ook naar Ommen 
gingen verschillende vrachten. Tevens kwamen zij ter markt met kromhout 
voor de schuitenbouw. Tot de laatste Ten Breul, die het ambacht niet meer 
als zelfstandige beoefende maar op de bierbrouwerij in Enschede, werd hun 
reputatie gehandhaafd. 
 
In de Kloosterstraat zat Nijhof (Teuns), kruidenier en caféhouder. Morsink 
(Klopman) was kramer, die zijn handelswaar meenam langs de huizen. Vos 
(Poetsen) was kleermaker, Wageler horlogemaker en handel in koloniale 
waren, die uitsluitend uit de koloniën afkomstig waren. Zilversmit (Matser) 
kremer, Wierink (Jannink) barbier, Kuipers (Witten) klompenmaker, Ter 
Beek (Heers) timmerman. Op de plaats van café Veldhuis (nu Dunhof) werd 
in die tijd door burgemeester Eekhout de oude handweverij gesticht. (In dit 
pand bevindt zich nu het Chinese restaurant Iris). Poorthuis (Zew) was wie-
lendraaier en stoelenmaker, Blokhof winkelier en hotelhouder, Snoijink 
(Daowes) eierkramer. Verder was er in de St. Maartenstraat nog een druk-
ker en verver. Deze verfde ook voor de fabrieken uit Enschede. De stukken 
werden gespoeld in de Dorpsbeek, het kanaal tegenover de Ned. Herv. 
kerk, waar een schut in de beek was geplaatst. Er werd gedroogd op de heg 
rond Blokhofsweide (nu Aloysiusschool).  
 
Verder waren er nog verschillende zaken en bedrijven waarvan we vluchtig 
nog enkele noemen: Lemmink (Geerlings) smid en cafe, Hoogelucht barbier, 
Johanna Leurink (Smits Jannao) hostiebakster, Ten Venne (Heininks) smid, 
Thiehatten herbergier, Ten Brink manufacturier en kruidenier, Lippinkhof 
(Berendlupper) vrachtrijder, Sachs (Judeheiman) voddenraper. 
 
Losser kende toen ook al weversbazen, o.a. Vrieler (Magreten), Bethlehem 
(Klaant), Schipholt (Klumper), Grunder (Vlake) en Spiele (Kotte Wieger). 
Deze weversbazen haalden van de fabrikanten uit Enschede cops en kettin-
gen. Ze gaven deze aan de wevers uit en brachten de geweven stukken naar 
de fabrikanten terug. Hiervoor ontvingen de huiswevers dan een weefloon. 
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Dit schilderij van het huidige Martinusplein werd in 1927 in opdracht van 
Jan Holtkamp vervaardigd door de bekende schilder Jaap van Krechten. 
 
Wat de algemene handel betrof: deze strekte zich uit over de gehele marke 
Losser, waaronder vielen Overdinkel, Glane, Voor - Lutte, grootste gedeelte 
der marke Lonneker, Bardel en gedeelte Sieringhoek en de Brechte. Smok-
kelhandel werd veel gedreven met het plaatsje Ohne (onder Ochtrup). Los-
ser had in die tijd een goede veemarkt. Deze werd gehouden voor runderen 
en varkens op de ruimte tussen de Hervormde kerk en de pastorie (het 
tegenwoordige Raadhuisplein). De schapenmarkt op het terrein van het 
oude burgemeesterhuis (naast het postkantoor). (Nu staat op deze plaats 
het atelier van Badmode Hanterink). Bij de schapenmarkt bevonden zich de 
zaagkuilen, waar bomen tot planken werden gezaagd. Meerdere bedrijven 
zijn er geweest: tot 1871 o.a. een tabakskerverij, waar vroeger Holst (nu 
bankgebouw) was gevestigd. (Het pand op de hoek van de St. Maarten-
straat/Bernard Leurinkstraat, nu een makelaarskantoor). Ook hebben we 
een bierbrouwerij gehad, waar vroeger secretaris Hemmelder, nu Holst, 
woonde. (Het pand van Chr. Holst aan de Kerkstraat). (Het woonhuis rechts 
naast de winkel van de Zuivelhoeve). 
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Voor het onderwijs hadden we toen het hoofd B. Holst en de hulponderwij-
zer-kwekeling Bonke. De oude school was gevestigd waar nu de Ned. Herv. 
Pastorie staat. (Nu woont daar Herman Poorthuis van Hotel Smit). Later 
omstreeks 1880 was er ‘meester Bouwman’, die tientallen jaren hoofd van 
de openbare school was. Hij was nog hoofd van de nieuwgebouwde school 
(thans huishoudschool) aan de Overdinkelsestraat. (De voormalige ‘Lange 
School’, nu braakliggend terrein bij het appartementencomplex ABN/Amro 
bank). 
 

 
Foto van de markt in Losser, vermoedelijk omstreeks 1920. 

 
Er waren in die tijd voor Losser maar vier kommiezen. Een dokter was er 
niet, hulp moest komen uit Oldenzaal. 
 
Tot slot, ter vergelijking, enkele cijfers uit het jaar 1950 (ontleend aan H.J. 
Keuning, Het Nederlandse ambacht, 1950). 
Voor de gemeente Losser staan vermeld: 
6 smeden, 5 loodgieters, 19 rijwielherstellers, 7 auto- en motorrijwielrepa-
rateurs, 4 elektrotechnische installateurs, 1 kleine nijverheid op electro-
nisch gebied, 2 uurwerkmakers, 1 opticien, 2 goud- en zilversmeden, 1 slij-
per, 2 banketbakkers, 21 broodbakkers, 7 slagers, 4 consumptie-ijs-
bereiders, 7 molenaars, 5 landbouwambachten, 16 schoenherstellers, 2 
zadelmakers. 
 
(Dit artikel is eerder gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 2003/4) 
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 DE HEROVERDE BURCHT 
 

Over de verhouding tussen protes-
tanten en katholieken in Losser 
 
Bijna gelijktijdig met het ontstaan 
van de gemeente Losser bouwden 
de protestanten van Losser in 1810 
aan het huidige Raadhuisplein een 
nieuw kerkgebouw. Ook dat was 
een gevolg van denkbeelden die 
vanuit Frankrijk naar Nederland 
waren ‘overgewaaid’. De nieuwe 
kerk was nodig geworden omdat de 
protestanten op 1 januari 1810, in 
opdracht van de (Franse) koning 
Lodewijk Napoleon, de oude Marti-
nuskerk aan de ‘Roomschgezinden’ 
terug hadden moeten geven. 
 
Evenals in andere plaatsen heeft 

deze ‘Restitutie’ ook in Losser tot veel strijd tussen katholieken en protes-
tanten geleid. Een strijd waarvan de sporen nog lang in de plaatselijke ver-
houdingen te merken zijn geweest. Zoals bleek toen de katholieken 100 jaar 
later met een Luisterrijke Herdenking de ‘teruggaaf van hun Kerkgebouw en 
hunne vrijheden’ vierden. Zij trokken er maar liefst zes dagen voor uit. Op 
25, 26, 27 en 31 december 1909 en op 1 en 2 januari 1910 waren er feest-
avonden. 
 
Het hoogtepunt van de Luisterrijke Herdenking was de lezing op 1 januari 
door professor W.L.S. Knuif, hoogleraar aan het seminarie Rijsenburg en 
later van 1914 tot 1948 pastoor in Denekamp. Knuif gaf zijn verhaal de titel 
‘De Heroverde Burcht’ mee. Geheel passend bij het beeld van die tijd, be-
keek Knuif de gebeurtenissen van - op dat moment - een eeuw geleden, 
door een sterk ‘rooms-katholiek’ gekleurde bril. Die woorden gebruikte ik  
13 jaar geleden in ‘400 jaar Hervormden in Losser’. Door voortschrijdend 
inzicht omschrijf ik het karakter van de lezing tegenwoordig als ‘een voor-
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beeld van het in honderd jaar sterk gegroeide rooms-katholieke zelfbe-
wustzijn’.  
 
Uit het notulenboek van de kerkenraad blijkt dat de protestanten, ook al 
waren ze er niet bij geweest, goed op de hoogte waren van de inhoud van 
de lezing van Knuif. De notulen spreken over ‘de berucht geworden hoogle-
raar Knuif die op echt jezuïtische wijze de geschiedenis van voor 100  jaren 
misvormd heeft voorgesteld’. De kerkenraad kon al snel op de hoogte zijn 
van de tekst omdat die al op de dag van de lezing in druk verscheen. In het 
archief  van de protestantse gemeente is een exemplaar bewaard gebleven. 
Aan  de staat waarin het boekje verkeert is te zien dat het veel en intensief 
gelezen is.  
 
Wat was aan de teruggave van de oude kerk vooraf gegaan? 
 
Na de Reformatie hadden de Losserse protestanten vanaf circa 1626 de 
voormalige rooms-katholieke Martinuskerk in gebruik. De ‘Gereformeerde 
Kerk’ was in de Republiek der Verenigde Nederlanden de bevoorrechte kerk 
geworden. Officieel waren missen en andere katholieke plechtigheden ver-
boden, maar overheden zagen om praktische redenen weleens wat door de 
vingers. En afgezien van incidenten zal er ook in Losser wel vaak sprake 
geweest zijn van ‘omgangsoecumene’: Grote tegenstellingen tussen de 
‘Instituten’, maar in de dagelijkse praktijk leefden ‘gewone’ protestanten en 
katholieken vredig naast elkaar. 
 
Langzaam veranderde echter de politieke situatie. De denkbeelden van de 
Verlichting en van de Franse revolutie hadden ook voor de kerk in de Repu-
bliek grote gevolgen. In 1777 krijgen de katholieken zelfs toestemming om 
een kerk te bouwen, die als teken van hun achterstelling nog wel met stro 
gedekt moet worden. Een straatnaam in ons dorp herinnert nog aan deze 
‘schuurkerk’. 
 
Al snel na de komst van de Franse troepen eind 1794 voltrekt zich in ons 
land de Bataafse revolutie. Vanaf 1 maart 1796 komen 124 vertegenwoor-
digers van het volk in Nationale Vergadering in Den Haag bijeen en op 5 
augustus maken zij formeel een eind aan de achterstelling van de katholie-
ken. Ook moet er een herverdeling van kerkelijke gebouwen en overige 
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bezittingen plaatsvinden. De regels voor die herverdeling worden bekend 
als in 1798 de eerste Nederlandse grondwet tot stand komt.  
 
In het kader van dit artikel ontbreekt de ruimte om u te vermoeien met de 
feiten over het geruzie dat in Losser in de jaren na 1796 heeft plaatsgevon-
den om tot verdeling van de bezittingen van de kerk te geraken. Wie daar 
toch meer van wil weten verwijs ik naar een artikel dat ik voor het Jaarboek 
Twente 2011 heb geschreven. 
 
Lodewijk Napoleon tekende uiteindelijk op 14 maart 1809 in Assen het be-
sluit dat de ‘groote kerk te Losser met den 1en van Louwmaand (januari) 
1810 aan de Roomschgezinden zal worden teruggegeven’. De protestanten 
mochten de banken, het orgel, de preekstoel en verdere roerende goede-
ren meenemen. Ook de pastorie bleef in protestantse handen. Verder was 
bepaald, dat de (overige) kerkelijke goederen naar evenredigheid der zielen 
moesten worden verdeeld. ‘Onze Minister van Eeredienst’ kreeg opdracht 
zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor de bouw van een nieuwe 
kerk voor de protestanten van Losser. 
Om zich op de hoogte te stellen van de vorderingen met betrekking tot de 
teruggave van oude en de bouw van nieuwe kerken, een kwestie die in veel 
meer plaatsen dan alleen Losser de gemoederen bezig hield, maakt mr. 
G.A.S. van Sonsbeeck, een hoge ambtenaar uit Zwolle, in opdracht van Lo-
dewijk Napoleon, in de herfst van 1809 een dienstreis door Twente. 

 
Tekening van de ‘groote’ kerk te Losser. 
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Uit het verslag dat van deze reis is opgemaakt blijkt, dat de Koning aan de 
protestanten te Losser voor de bouw van een nieuwe kerk een bedrag van 
5.000 gulden ter beschikking had gesteld. Verder bleek dat met de bouw 
van de nieuwe kerk nauwelijks een begin was gemaakt en dat de hervorm-
den dus per 1 januari 1810 een probleem zouden hebben. Van Sonsbeeck 
heeft daarom geprobeerd de pastoor zover te krijgen, dat deze de protes-
tanten enigszins tegemoet zou komen door de overdracht van de kerk uit te 
stellen tot de volgende zomer. De pastoor (Mulder) was echter niet bereid 
omtrent de ontruiming iets toe te geven. En dus hadden de protestanten 
een probleem. Dit probleem (dat de nieuwe kerk op 1 januari 1810 nog niet 
klaar was) werd opgelost door Jan Teylers, die de grote voorkamer van zijn 
woonhuis (het pand waarin nu Restaurant De Oude Apotheek is gevestigd) 
beschikbaar stelde.  
 
Onaangenaamheden genoeg dus in 1810 en in 1910, zo bleek in het voor-
gaande.  
 
En tot ver na de Tweede Wereldoorlog hebben rooms-katholieken en pro-
testanten in Losser (maar ook elders) vaak fel tegenover elkaar gestaan. 
Enkele voorbeelden: 
Op Witte Donderdag 1947 schrijft de Losserse pastoor een ‘doembrief’ aan 
ex-parochianen, waarvan sommigen lang daarvoor waren overgegaan naar 
de protestantse kerk (bijvoorbeeld door hun huwelijk). In de brief spreekt 
de pastoor van ‘afvalligen’ en roept hen in bewoordingen die hier beter niet 
herhaald kunnen worden op om op hun ‘dwalingen’ terug te keren. De ker-
kenraad neemt met droefheid kennis van dit soort brieven en verzoekt de 
pastoor dringend zich niet te bemoeien met gezinnen die tot de hervormde 
gemeente gerekend worden. 
 
Enkele jaren daarvoor, in de zomer van 1944 vraagt een kapelaan van Los-
ser (pastoor Schaafs zit gevangen in Dachau) in een brief aan de Aartsbis-
schop om advies. Het blijkt “dat buiten ‘ons’ medeweten in ‘ons’ ziekenhuis 
(het Bernardus Gesticht) een zanguitvoering is gegeven door het Protes-
tantsche gemengde Zangkoor van de Ned. Herv. Gemeente van Losser, 
waarbij o.a. ook Psalmen werden gezongen. De reden waarom dit zangkoor 
blijkbaar elk jaar een uitvoering geeft is volgens de zusters dat ook anders-
denkende patiënten in ons ziekenhuis worden opgenomen”. De reactie van 
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de bisschop is ‘kort en bondig’: Het optreden van een Protestantsch Zang-
koor in een katholiek ziekenhuis is niet gewenscht! 

 
De hier genoemde gebeur-
tenissen zijn niet uitzon-
derlijk voor de tijd waarin 
ze zich voordeden. Derge-
lijke voorvallen zullen zich 
ook elders hebben voor-
gedaan. Ook aan de ande-
re kant: In de hervormde 
kerkbode van 21 mei 1949 
is een niets verbloemende 
antikatholieke open brief 
van de hervormde synode 
afgedrukt over de op dat 
moment in discussie zijnde 
opheffing van het proces-
sieverbod. 
 
Gelukkig zijn de verhou-
dingen tussen katholieken 
en protestanten in Losser 
(en elders in Nederland) 
nu al vele tientallen jaren 
lang uitstekend te noe-
men. Op heel veel fronten 
wordt samengewerkt.  

 
Georg van Slageren 

 
Bronnen: 
Oud-archief Hervormde Gemeente Losser, te raadplegen in Historisch Cen-
trum Overijssel (Zwolle), toegangsnummer 473. 
De Heroverde Burcht, door W.L.S. Knuif (Utrecht, 1910). 
 

  
 

Protestantse kerk Losser omstreeks 1920 
(vóór demping dorpsbeek). 
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DE VERDELING VAN DE GRONDEN VAN DE MARKE LOSSER 
 
Bij de oprichting van de Gemeente Losser in 1811 kwam er definitief een 
einde aan een leefgemeenschap met eigen regels, afspraken, gebruiken en 
gewoontes die eeuwenlang had standgehouden: 
  
De Marke Losser 
Hoewel er geen schriftelijke bronnen zijn is men algemeen van mening dat 
het Markestelsel omstreeks de dertiende eeuw is ontstaan, met als doel het 
gezamenlijke gebruik van de nog niet in cultuur gebrachte gronden te regu-
leren, als opvolger van bestaande informele afspraken binnen een buur-
schap.  
 
De marken kwamen hoofdzakelijk voor op de Saksische zandgronden in het 
oosten van het land en bestonden uit een met stenen afgebakend grondge-
bied. Deze zogenoemde onverdeelde grond was gezamenlijk eigendom van 
de eigenaren van de boerderijen, die er elk een vastgesteld aandeel in had-
den. Dit aandeel wordt een Waar genoemd. De grootte van de Waardelen 
die een boerderij bezat bepaalde hoeveel aanspraken op de woeste grond 
de boer kon doen gelden binnen de Marke. Bovendien was aan die grootte 
gekoppeld hoeveel stuks vee hij mocht laten grazen op de gemeenschappe-
lijke gronden en hoeveel hout hij mocht kappen voor eigen gebruik (voor 
het richten van een woning of brandstof voor verwarming en het bakken 
van brood). Daarnaast kon de boer heideplaggen steken om te vermengen 
met de mest uit de potstal voor bemesting van de in cultuur gebracht 
grond. 
 
De graven van Bentheim waren, zolang men zich kan herinneren, tot het 
midden van de achttiende eeuw voorzitter van de Markevergadering of 
Holting in de Marke Losser en werden holtrichter of markerichter genoemd. 
Op de markevergadering verschenen de ‘erfgenamen’ of eigenaren en de 
‘buren’ (boeren). De boeren die geen eigenaar waren, werden in de regel 
als gezworene benoemd en moesten toezien dat de regels, zoals besloten 
op de markevergadering, werden nageleefd en zij moesten de zogenaamde 
“vrogezettels”  invullen. Die controle op elkaar was eeuwenlang een doorn 
in het oog van de markeboeren. Zo staat in het protocol van het holtgericht 
te Losser (in 1967 door drs. A.L. Hulshoff gepubliceerd in ‘Het Markeregt 
van Losser’) op 2 september1634: Die geschwornen baurrichter, Krasschen-



18 Oet Dorp en Marke Losser 2011/3 
 
            

 

bergh, Loissman, Herssge unnd Welpeloe ihre vrogzettull ubergeben. Daarbij 
moet Kraschenbergh ‘3 daler boete’ betalen wegens ‘1 eike zum grund-
tholtz’. Dat betekent dat de gezworenen elkaar niet konden sparen bij het 
noteren van strafbare feiten. 
 
De marke had zijn eigen kleine rechtspraak die in de Marke Losser nog te-
rug te vinden is in namen als Ter Denge dat van ding, ting of Thij afkomstig 
is en evenals de namen Paasberg, Scherpenberg en Galgenberg duidt op 
plekken waar recht gesproken is. Verder zijn er binnen de marke lange tijd 
veel ingewortelde gebruiken en gewoontes bewaard gebleven, zoals de 
buren- of noaberplichten die ook anno 2011 in de buitengebieden nog stil-
zwijgend worden gehandhaafd.  
 

 
De 14e markesteen, ook genoemd 'Driemarkensteen', scheidt de marken De 
Lutte, Lonneker en Losser. De steen ligt op de grens van de 'Ketteler Camp' 
en het 'Oldenzelscheveen'. 

De marke kwam aan het eind van de 18e eeuw en begin 19e eeuw steeds 
verder in het nauw en werd door de invoering van nieuwe Staatsregelingen 
volledig beperkt. Algemeen was men van mening dat de marke door het 
gebruik van de gemeenschappelijke grond de ontginning van woeste grond 
in de weg stond. 
 
De oprichting van de Gemeente Losser in 1811 betekende eigenlijk het be-
gin van het einde van het markebestel en de Marke Losser. Maar de verde-
ling van de gemeenschappelijke gronden was hiermee nog niet een feit.  
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In Losser hadden de dorpsbewoners, de zogenaamde ‘zesde voet’ in de 
Marke. Dat hield in dat zij, door de gemeenschappelijkheid van het Dorp als 
eenheid, bepaalde aanspraken hadden op de gemeenschappelijke gronden 
buiten het dorp. Deze dorpsgemeenschap bestond hoofdzakelijk uit boe-
renzonen, die een ambacht uitoefenden. Door het erfrecht, waarbij alleen 
de oudste zoon kon ‘boeren’ hadden zij verder geen rechten, dus geen bron 
van bestaan. Door het aanleren van een handwerk konden zij daarin voor-
zien. Zij vestigden zich rond de kerk en kregen vanwege die ‘zesde voet’ een 
stukje grond uit de gemeenschappelijke gronden van de Marke. Dat stukje 
grond was voor eigen gebruik, om graan, veldvruchten en vlas te verbou-
wen en om een sik, koe of varken te laten weiden. 
 
Het opheffen van de marke en daarmee de gemeenschappelijkheid is niet 
zonder slag of stoot verwezenlijkt omdat vooral de dorpers zich in hun be-
staan bedreigd voelden.  
De eerste Holtink of vergadering van Goedsheren en Eigengeёrfden over de 
verdeling van de markegronden wordt gehouden op 13 mei 1850 onder het 
tijdelijke voorzitterschap van J.M. Elderink. Met meerderheid van stemmen 
wordt besloten om tot verdeling van de gronden over te gaan. Verder 
wordt er een commissie samengesteld om een plan op te stellen. De vol-
gende vergadering vindt plaats op 20 juni 1850. De ingekomen bezwaren 
worden behandeld en een plan van aanpak wordt vastgesteld. 
 
Het Koninklijk Besluit waarbij het plan voor de verdeling wordt vastgesteld 
wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken (Thorbecke) ondertekend 
op 9 juni 1851. 
 
De opbrengst van de verdeling van de Marke Losser bedroeg 55.842 gulden.  
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De toebedeelde percelen gingen vanaf het passeren van de akte over op de 
nieuwe eigenaren, mits er binnen zes weken daarna betaald was. Wanneer 
er binnen die tijd niet betaald zou zijn behield de commissie zich het recht 
voor de gronden alsnog publiekelijk te verkopen. 
De leden der commissie van verdeling krijgen als schadeloosstelling voor 
tijdverlies vijfenzeventig cent daags. Die kosten moeten ook uit de op-
brengst van de verdeling betaald worden. 
 
Op 18 november 1859 wordt de akte van verdeling opgemaakt en onderte-
kend door J.H. Elderink, I.H.G. Hulsken, G. Leurink, J. Bentman, J.H. Wigger, 
J. Nijlant, F.C. Rolff, Kraak, H. Leurink, H. Zwerink, W. Egbert, H. Bookholt, H. 
Elferink, G. Roberink, G. Lippinkhof, B. Spiele, B. Warger, J.H. Hulsken en X 
(handmerk van Jan Herm Lakerink op Kolker, welke verklaarde geen schrij-
ven te hebben geleerd); getrokken in tegenwoordigheid van de getuigen 
(getekend) H.H. en D. Bonke. 
 

Stien Meijerink-Hannink 
 
Bronnen: 
Markeverdeling Losser, Kadaster deel 115 nr. 3 
Het Markerecht van Losser, door A.L. Hulshoff (Enschede, 1967). 
Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der ne-
derzettingen in oostelijk Nederland, door B.H. Slicher van Bath (Assen, 
1944). 
 
 

 LOSSER OMSTREEKS 1890 
 
Losser was in de negentiende eeuw een uitgestrekte plattelandsgemeente 
van ruim 11.000 ha, met rond de Oude Martinuskerk het kleine dorp. 
 
Oud-burgemeester Van Helvoort, die als eerste de geschiedenis van Losser 
op schrift stelde, zegt over die tijd: ‘De boerenbevolking, verspreid over de 
wijde oppervlakte met eenzelfde geaardheid, met eenzelfde streven en de-
zelfde wenschen en verlangens, vormde een harmonisch geheel. Met de 
weinige behoeften zijner ingezetenen kon Losser, de geheele negentiende 
eeuw door, een behoorlijk bestaan voeren’. 
 



Oet Dorp en Marke Losser 2011/3 
 
            

21 

 

Zo’n beschrijving moet je natuurlijk wel zien in het licht van die tijd. 
 
Want Losser is ook al vaak beschreven als een geïsoleerd liggend boeren-
plaatsje in een weinig bekende oosthoek van Nederland, zonder groei-
kracht, zonder handelsgeest en zonder vertier. En met de buitenwereld 
verbonden door een erbarmelijk slechte keiweg met Oldenzaal, waar bo-
vendien nog tol werd geheven. Om van de wegen naar Enschede of de 
Beekhoek maar te zwijgen. Dat waren niet meer dan karrensporen. 
 
Toch was er wel enige nijverheid. In sommige huizen in het dorp en ook op 
de boerderijen klonk het geluid van weefgetouwen. Maar de landbouw was 
het hoofdbedrijf van de mensen. Ook in het dorp lagen de mesthopen voor 
de deur. Mest was zeer belangrijk, ook voor de ontginning van de woeste 
gronden buiten het dorp. Verder hield men er veel kippen op na. De eieren 
werden in de omliggende plaatsen op de markt gebracht, ook in Duitsland. 
 

 
Boerderij gelegen aan de huidige Deppenbroekweg. Nu woont op deze plek 
de familie Hobbelink.  
 
Met die landbouw was het echter slecht gesteld. De agrarische crisis van 
circa 1875-1895, was een malaisetijd, die als een stormwind over West-
Europa en dus ook over Nederland kwam. De oorzaak was voornamelijk 
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gelegen in de import van grote hoeveelheden graan uit Amerika en Rusland 
en ook de vraag naar boter daalde door de opkomende margarine-
industrie. 
De landbouw raakt in een diepe crisis en dat had grote gevolgen voor heel 
Nederland. Veel arbeiders die op het platteland waren geboren en getogen, 
trokken naar de stad, maar pasten zich daar slechts met moeite aan. Soms 
hadden ze werk, maar de armoede bleef, nu niet meer in een armzalige 
behuizing op het platteland, maar in uitgewoonde huurkazernes in de ste-
den. Het waren jaren van honger, ellende en bedeling.  
 
Ofschoon men in die tijd nog van mening was dat,  kort gezegd,  ‘rijk en arm 
door God gegeven waren en in de hemel kreeg je het beter’, drong toch 
langzamerhand het besef door dat de maatschappij de ogen niet langer kon 
sluiten voor alle problemen. En ‘Den Haag’ kwam in actie. 
 

 
Erve Honiglo aan de Denekamperdijk in 1928. 

 
In 1886 werd op aandringen van de Tweede Kamer een Staatscommissie in 
het leven geroepen, die meestal kortweg de Landbouwcommissie wordt 
genoemd. Zij had tot taak een enquête in te stellen, adviezen te geven en 
concrete voorstellen te doen tot verbetering van de landbouw. Losser was 
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één van de zogenoemde type-gemeenten (voorbeeldgemeenten), die door 
de commissie werden onderzocht. 
 
Er kwam een schriftelijke enquête, waarin de burgemeester uitvoerig ver-
schillende vragen moest beantwoorden over de ‘toestand’ in zijn gemeen-
te. In Losser werd dit verslag niet gemaakt door de eigen burgemeester 
Warnaars, maar door mr. J.H.A.M. Essink, burgemeester van Oldenzaal. 
Vermoedelijk werd deze gevraagd omdat hij grootgrondbezitter was in de 
gemeente Losser. Hij had het landgoed Boerskotten aangelegd en uiteinde-
lijk reikten zijn bezittingen tot en met de Duivelshof. 
Het verslag van Essink omvat 22 pagina’s. In het kader van dit artikel kan 
maar een beknopt beeld geschetst worden: 
Losser kent bijna uitsluitend een landbouwende bevolking, maar ‘vele, 
vooral kleine landbouwers vinden een goede bron van inkomsten door 
hunne kinderen te zenden naar de spinnerijen en weverijen in Oldenzaal en 
Gronau’. Daardoor heerst er weinig armoede (volgens de toenmalige maat-
staven). In gezinnen waar soms twee en drie kinderen hun verdiende loon 
wekelijks inbrengen ‘heerst zelfs dikwijls een zeker onbekrompenheid’. En 
deze kinderen zeggen de landbouw op latere leeftijd vaarwel en gaan in de 
fabriekssteden wonen. 
 
De belasting is laag, maar er moeten wel veel hand- en spandiensten wor-
den verricht, mede door de slechte toestand van de wegen en het grote 
aantal land- en buurtwegen dat de gemeente telt. (Oldenzaal lag toen nog 
ingesloten in de gemeente Losser).  
 
Kinderen mogen maar tot hun twaalfde levensjaar naar school. 
 
De landbouwers leggen zich hoofdzakelijk toe op korenbouw en aardappel-
teelt. Aan veehouderij wordt weinig gedaan en daardoor is er weer te wei-
nig mest voorhanden. Er is veel heidegrond, die langzamerhand met den-
nen en andere houtsoorten wordt beplant. De prijs van dennenhout is hoog 
door de vraag van de kolenmijnen in België en Duitsland. 
 
Er is veel grootgrondbezit en er zijn veel pachters. De grootgrondbezitters, 
twaalf in getal, wonen voornamelijk in Oldenzaal. De pacht gaat in de regel 
over van de vader op de oudste zoon en de landbouwers continueren zo 
hetzelfde bedrijf van geslacht tot geslacht. 
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Van kredietwezen is weinig te bespeuren en de huizen zijn in de regel zo 
slecht, dat de verzekeringsmaatschappijen weigeren om die panden te ver-
zekeren tegen brandschade. 
 

 
Het gewaarde erve Zwerink (Zweerman) aan de toenmalige Hogeboekeler-
weg. Nu hoek Zweermanstraat/Dr. Frederiksstraat. 
 
De wegen zijn dus slecht. Er is een straatweg van Oldenzaal naar Losser, 
maar de andere verharde wegen gaan vanuit Oldenzaal weliswaar over 
Lossers grondgebied, maar niet naar het dorp. Zij lopen vanuit de Plechel-
musstad naar Hengelo, de grens bij Denekamp en de grens bij De Lutte. En 
ofschoon de spoorweg Almelo-Salzbergen de gemeente doorsnijdt, ligt het 
station in Oldenzaal (op voormalig Lossers grondgebied), op anderhalf uur 
loopafstand. 
Er zijn nog nauwelijks landbouwmachines. Een enkeling heeft een dorsma-
chine aangeschaft die ‘gewoonlijk gelijk met een hakselsnijder door middel 
van een rosmolen in beweging wordt gebracht’. Maar op de kleine boerde-
rijen heeft men geen paard en de grond wordt geploegd en geëgd met be-
hulp van een os of een paard van een buurman, die daarvoor in de oogst- of 
hooitijd wederdiensten vordert.  
 
Het land is vrij schraal en eist voor het merendeel een krachtige bemesting. 
En daar schortte het dus aan. Er was in die tijd zelfs een mestlied: ‘O wij 
weten ’t opperbest, zelfs de aller dorste heide, ook de aller schraalste hei-
de, wordt een paradijs door mest’. De opbrengst van de akkerbouw laat 
dan ook veel te wensen over.  



Oet Dorp en Marke Losser 2011/3 
 
            

25 

 

De inrichting van de hofstede is zeer primitief. Het zogenoemde ‘los hoes’, 
waar mensen en vee in één ruimte leven is nog algemeen aanwezig. ‘Wan-
neer de landman zich met zijn gezin en buurlui in de lange winteravonden  
 

 
St. Maartenstraat aan het eind van de 19e eeuw. 

 
om het vuur schaart om in gezelligen kout den avond door te brengen, 
denkt men zich, vooral ook bij het aanschouwen van de primitieve levens-
wijze die hij voert, vele jaren terug’. 
 
De varkens behoren tot het ‘gewone Overijsselsche ras, zijn borstelig van 
lichaam en hebben hangende oren’. 
 
Het rundvee dat er is, is niet van het beste soort en klein van stuk. De op-
richting van de botermarkt in Oldenzaal heeft er toe bijgedragen dat de 
boeren in Berghuizen en De Lutte zich met meer ijver en succes op de bo-
terbereiding hebben toegelegd. 
 
Met de paardenfokkerij is het nog treuriger gesteld dan met het fokken van 
vee. ‘Een goede dekhengst wordt in de gehele gemeente niet gevonden’. 
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Maar de landbouw zal zich gaan ontwikkelen. Gerichte overheidscampag-
nes, proefvelden, opvoedende en moraliserende artikelen in de pers, land-
bouwonderwijs, al deze maatregelen sorteren op den duur effect. 
 

 
De hut van Maas Mans of Nijhuis Mans in het Binnenveld in Beuningen. 

In Losser was de buurtschap Beuningen een voorloper op dit gebied. En dat 
was niet altijd gemakkelijk want men moest wel de spot van zijn buren ver-
dragen als men de kunstmest, ‘de vreemde zouten’, in de grond stopte, in 
plaats van de oude vertrouwde stal- en plaggenmest. 
De basis voor de huidige landbouw, ook in de gemeente Losser, werd in die 
periode gelegd. En dankzij het verslag voor de Landbouwcommissie be-
schikken we over een unieke sociaal-economische beschrijving van Losser 
aan het einde van de negentiende eeuw.  

Thea Evers 
 
Geraadpleegde literatuur:  
Losser omstreeks 1890, door Thea Evers, Stichting Historische Kring Losser 
(1991). 
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 HET SPOOR IN LOSSER 
 
‘De toestand der wegen in deze gemeente is over het algemeen ongunstig’, 
schrijft mr. Essink omstreeks 1890 in zijn verslag voor het ‘Onderzoek naar 
den toestand van den Landbouw in Nederland’. Gelukkig waren er ook in 
Losser mensen die inzagen dat goede verbindingen onmisbaar waren voor 
de ontwikkeling van het dorp. De Losserse burgemeester J.A. Warnaars was 
één van die mensen. Toen op 16 november 1893 in Oldenzaal enkele indu-
striëlen uit Gronau samen met de heren D. en H. Gelderman en mr. Essink 
vergaderden over de aanleg van een tramlijn van Oldenzaal over Losser 
naar Gronau was onze burgemeester daarbij aanwezig. De aanwezige heren 
stelden zich samen garant voor de kosten van opmeting en tekening van de 
spoorlijn. Aan de vergadering waren al de nodige voorbereidingen vooraf-
gegaan, want nog geen maand later stelt het gemeentebestuur van Losser 
de voorwaarden vast voor de concessie die nodig is om ‘rails in de wegen 
der gemeente Losser te mogen leggen’. Uiteindelijk zal de lijn vanaf Olden-
zaal ook worden doorgetrokken naar Denekamp. In 1894 wordt al begon-
nen met het verwerven van de benodigde gronden. In 1896 wordt het initi-
atief overgedragen aan de in dat jaar opgerichte N.V. Nederlandsch-
Westfaalsche Stoomtram-Maatschappij. Warnaars maakt deel uit van de 
Raad van Bestuur. Hij is ook aandeelhouder evenals de Losserse winkelier 
G.J. Blokhoff. 
 
In 1895 was de verwachting dat er in beide richtingen drie treinen per dag 
zouden gaan rijden en daarnaast een werkliedentrein van Losser naar Gro-
nau en terug. Er werkten toen 650 arbeiders uit Losser in Gronau. Goede-
renwagons reden in eerste instantie in reizigerstreinen mee. Pas later zou-
den er ook speciale goederentreinen gaan rijden. 
 
In 1900 waren alle benodigde concessies verkregen en toen begin 1901 ook 
het onteigeningsrecht was verleend kon met de verwerving van gronden 
worden begonnen. In 1900 was ook al gestart met het uitzetten van het 
tracé dat in de gemeente Losser als volgt liep: Na de kruising met de 
‘kunstweg’ Oldenzaal-Enschede lagen de rails in de rechterberm van de weg 
naar Losser. In Losser liep de trambaan dwars door het dorp en voorbij Los-
ser tot Glane weer in de berm van de zandweg. Er waren verschillende 
stopplaatsen: Kalkzandsteenfabriek – Bethlehem - Ter Denge - De Klomp -
Station Losser – Essenhuis - Station Glane. 
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In juni 1902 was de bouw van de stationsgebouwen in Losser en in Glane al 
klaar en er werd druk gewerkt aan de aanleg van de ‘baan’. Op 2 mei 1903 
meldt de krant dat de lijn nagenoeg voltooid is en dat men gehoord heeft 
dat er binnenkort een proefrit gemaakt zal worden. Op 18 juli 1903 vindt de 
feestelijke opening plaats. Voor de feesttrein die dan rijdt zijn 200 kaartjes à 
één gulden voor het publiek beschikbaar. Daarnaast waren er vele notabe-
len die de eerste rit op uitnodiging meemaakten. Onder hen vanzelfspre-
kend burgemeester Warnaars, die op het station Glane de inzittenden van 
de trein welkom heette op Nederlands grondgebied en de wens uitsprak 
dat de lijn veel mocht bijdragen tot de bloei van de gemeente Losser. 
 

 
Station Losser. 

 
Commercieel werd de exploitatie niet direct een groot succes. Tot 1913 
ontvingen aandeelhouders geen of slechts een matig dividend en daarna 
gooide de Eerste Wereldoorlog roet in het eten. De grenzen gingen dicht 
waardoor ook het arbeidersvervoer naar Gronau kwam stil te liggen. Aan 
het eind van de oorlog kwam daar het vervoer naar Enschede voor in de 
plaats. 1920 en 1921 zijn topjaren en kan er 9,75 resp. 12% dividend wor-
den uitgekeerd. Daarna blijft het rendement redelijk met nog een uitschie-
ter naar boven in 1929. Het is niet onmogelijk dat die goede resultaten me-
de het gevolg zijn van de komst van twee belangrijke nieuwe klanten in 
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Losser: de textielfabriek van Van Heek en de melkfabriek ‘Dinkelland’. In 
1929 wordt ook de hoogste omzet ooit behaald (fl. 96.460) en bedraagt de 
winst fl. 20.800. Misschien dat men het door de goede resultaten toen ook 
aandurfde om de stations in Losser en Denekamp op het elektriciteitsnet 
aan te sluiten. En dat terwijl Losser al sinds 1 januari 1919 over elektriciteit 
beschikte! 
Na 1931 ging het snel bergafwaarts met de resultaten. De fiets en de auto-
bus waren geduchte concurrenten geworden. De firma Hassing begon in 
1924 met een autobusdienst Overdinkel-Losser-Enschede. De bus bracht de 
reizigers tot midden in de dorpen en steden. Bovendien was de bus veel 
comfortabeler dan de tram met zijn houten banken. Daar kwam ook nog bij 
dat Losser intussen veel meer op het sterker gegroeide Enschede was geo-
riënteerd dan op Oldenzaal. Door de grote economische crisis na de ‘beurs-
krach’ van 1929 zakte het vervoer op de lijn steeds verder in. In 1934, 
slechts vijf jaar na het topjaar 1929, bedroeg de omzet nog maar fl. 40.034. 
Per 1 januari 1936 werd daarom de reizigersdienst gestaakt.  
 

 
Tramlijn in de Oldenzaalsestraat (driesprong met Enschedesestraat). 

Het vervoer van wagenladingen van Oldenzaal naar Glane bleef gehand-
haafd, maar werd een jaar later op 22 mei 1937 ingekort tot Oldenzaal - 
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Losser. In oktober 1934 bestond in Losser al een actiecomité dat zich inzet-
te voor het behoud van de tramdienst vooral voor het goederenvervoer. 
Van dit comité maakten o.a. de heren H.J.P. van Heek, J. Th. ten Brink, H.N. 
Nusmeijer en B. Bulter deel uit. Het gemeentebestuur ondersteunde het 
comité in principe van harte, maar had gezien de deplorabele toestand van 
de gemeentefinanciën nauwelijks mogelijkheden om de steun in geld tot 
uitdrukking te brengen. Uiteindelijk komt het toch voor elkaar. De gemeen-
te betaalt jaarlijks fl. 250 als bijdrage in de exploitatiekosten van de lijn. 
Losserse ondernemers, onder aanvoering van de directie van N.V. Textiel-
maatschappij L. van Heek en Zonen, garanderen een jaarlijkse bevrachting 
van minimaal 5000 ton. De afspraken gelden tot 31 december 1940 en 
daarna zal de zaak opnieuw worden bekeken. In oktober 1940 kan Van 
Heek melden dat het voortbestaan van de spoorlijn weer met vijf jaar zal 
worden verlengd en vraagt om verlenging van de gemeentelijke subsidie. 
Inmiddels is het oorlog geworden en Nederland is bezet. In 1941 krijgen de 
Duisters behoefte aan spoorwegmateriaal voor gebruik aan het Oostfront 
en vorderen in januari 1942 bij de NS 500 kilometer rails en dwarsliggers. 
Om aan deze eis te voldoen wordt een aantal minder belangrijke spoor- en 
tramlijnen opgebroken. Tot deze lijnen behoort ook Oldenzaal - Glane. Zo-
doende eindigt op 3 augustus 1942 het goederenvervoer van Oldenzaal 
naar Losser. Onmiddellijk daarna begint men met het opbreken van de rails. 
 
Op dat moment denkt (bijna) iedereen dat er voor altijd een eind is geko-
men aan de tramlijn in Losser, maar bij Van Heek geven ze de moed niet 
gauw op. Op 1 september 1942 al nodigt de directie het gemeentebestuur 
uit voor een vergadering bij Hotel Smit ter bespreking van maatregelen 
voor de eventuele herlegging van de spoorlijn na de oorlog! Over het resul-
taat van de bespreking is niets bekend, maar op 29 juli 1949 rijdt er weer 
een goederentrein in Losser. Nu niet meer vanaf Oldenzaal maar vanaf Gla-
nerbrug. Van Losser tot Glane is sprake van ‘herlegging’ in het oude tracé. 
Het gedeelte van Glane naar Glanerbrug is nieuw en blijft tot omstreeks 
1970 één van de weinige nieuw aangelegde spoorlijnen in Nederland van na 
de oorlog. 

In de jaren na 1970 vindt een grote sanering van het goederenvervoer over 
rails plaats. Tal van vroegere lokaalspoorwegen worden opgeheven. Ook 
Glanerbrug - Losser komt aan de beurt. Op 26 mei 1972 vertrekt er voor het 
laatst een ‘sik’ met vier goederenwagons uit Losser. Met het opbreken van 
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de rails in de eerste dagen van 1975 verdween de laatste tastbare herinne-
ring aan het spoorwegvervoer in Losser. Het stationsgebouw was al in 1966 
afgebroken. 

Georg van Slageren 

Geraadpleegde literatuur: 
Op en om een klein stationnetje … (De geschiedenis van ‘het spoor’ in een 
klein dorp in Twente), door Georg van Slageren, uitgave Stichting Histori-
sche Kring Losser (2003). 
 
 

 BERNARDUS STICHTING 
 
‘Anno 1916’ stond er boven de ingang. In een woelige periode, midden in 
de Eerste Wereldoorlog, werd er in het kleine Losser iets groots gereali-
seerd. 
 
Bernardus Leurink, had bij zijn overlijden in 1915 bepaald, dat zijn boeren-
bedrijf en landerijen in handen van de katholieke kerk moesten komen. Hij 
verbond er de voorwaarde aan dat er op zijn grond een ‘gesticht’ moest 
worden gebouwd voor de verzorging van ‘ouden van dagen’. 
 
De toenmalige pastoor Van Beurden van de H. Maria Geboortekerk aan-
vaardde deze erfenis en vervolgens werden in deze plannen ook de bezit-
tingen van Gerardus Blokhoff betrokken. Hij was de logementhouder van 
herberg De Keizerskroon en zijn bezittingen lagen naast de percelen van 
Leurink.  
 
De gronden worden onder bepaalde voorwaarden aaneengevoegd en pas-
toor en kerkbestuur gaan voortvarend van start. Ze pakken het nog groter 
aan en besluiten om ook een ziekenhuis te stichten. Ofschoon het bisdom 
Utrecht dit alles met argusogen beziet en het plan veel te monumentaal 
vindt voor zo’n klein dorp, komt het na enige versobering toch tot stand. 
 
Zusters van de Orde van Julie Postel, met het Nederlandse moederhuis in 
Boxmeer, worden aangezocht om de zieken en bejaarden te gaan verzor-
gen. Zij komen op 17 september 1917 in Losser en treffen een onafgewerkt 
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en leeg tehuis aan. Door gebrek aan verlichting en brandstoffen kunnen er 
die winter nog geen patiënten opgenomen worden.  
 
Met veel doorzettingsvermogen en een kerkbestuur dat zich diep in de 
schulden moet steken, kan het ‘St. Bernardus Gesticht’ op 19 maart 1918 
plechtig geopend worden. 
 

 
Het ‘St. Bernardus Gesticht’ hier al in gebruik als verpleegtehuis. 

 
De Lossernaren kijken eerst de kat uit de boom en er komen niet direct 
patiënten. Maar de Spaanse griep, die wereldwijd in 1918 twintig miljoen 
slachtoffers maakt, gaat ook aan Losser niet voorbij. De mensen waren ver-
zwakt door de precaire voedselsituatie, een gevolg van de nog steeds 
voortdurende Eerste Wereldoorlog. En zo kwam de toeloop van patiënten 
door deze epidemie op gang. 
 
In de twintiger en dertiger jaren groeide het ziekenhuis tegen de verdruk-
king in, want ook toen al was er een strijd tussen ziekenhuizen. In Enschede 
vreesde men patiënten te verliezen aan Losser, maar tegelijkertijd waren 
Enschedese specialisten ook werkzaam in Losser. Toch kan er na de grote 
economische crisis in 1935 een nieuwe vleugel in gebruik worden genomen. 
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Het St. Bernardus Gesticht komt redelijk ongeschonden door de moeilijke 
jaren van de Tweede Wereldoorlog. De zusters worden natuurlijk gecon-
fronteerd met oorlogsslachtoffers en zeker de tragische dood van de heer 
Stegge met vijf van zijn kinderen, ten gevolge van het neerstorten van een 
brandend vliegtuig op zijn woning aan de Scholtinkstraat, maakt diepe in-
druk. De slachtoffers worden opgebaard in het lijkenhuisje op het complex. 
Af en toe biedt het ziekenhuis onderkomen aan onderduikers. Een kaartje 
met de aanduiding TBC aan het voeteneinde is dan een probaat middel om 
de Duitsers op afstand te houden. En terwijl de ene schuur op het terrein 
door de Duitsers was gevorderd, zaten in de andere stal in het hooi onder-
duikers. Het gesticht had namelijk een eigen boerderij. Van echt voedselge-
brek was geen sprake. Operaties werden soms verricht tegen betaling in 
natura, één kilo boter. Maar in de laatste twee oorlogsjaren werd de situa-
tie ook in Losser nijpender. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog wordt het St. Bernardus Gesticht verder ge-
moderniseerd en uitgebreid, nog steeds onder verantwoordelijkheid van 
pastoor en kerkbestuur. Dat verandert in 1962 bij de oprichting van de Ber-
nardus Stichting met een eigen bestuur. Het complex omvat dan een zie-
kenhuis, bejaardentehuis en een verpleeghuis en om dat allemaal in goede 
orde te beheren wordt teveel voor de toenmalige pastoor Van den Hoven.  
 
Het vijftigjarig bestaan wordt gevierd in 1966, onder meer met de eerste-
steenlegging voor een nieuw negentig bedden tellend ziekenhuis, dat drie 
jaar later in gebruik wordt genomen: het Dinkelziekenhuis. 
 
Het oude gebouw krijgt een verpleeghuisfunctie met de naam Oldenhove.  
 
De zusters van Julie Postel, wier communiteit hier is ondergebracht, moe-
ten een ander onderkomen zoeken. Zij gaan wonen in een twee-onder-één 
kapwoning in een nieuwbouwplan aan de Dr. Staringstraat. De ziekenhuis-
kapel te moeten missen valt zwaar. Maar de zusters passen zich goed aan 
en worden in de straat gezien als gewone ‘noabers’. 
 
Al snel wordt echter duidelijk dat landelijk beleid er op gericht is het aantal 
ziekenhuizen in te krimpen. Er zal in Nederland geen plaats meer zijn voor 
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kleine ziekenhuizen. En het Losserse ziekenhuis behoort bij de vijf kleinsten 
van het land. Dit landelijke beleid biedt geen gunstig toekomstperspectief. 
 
In 1972 wordt Losser wakker geschud. Dan dringt door dat het ziekenhuis 
zal gaan verdwijnen. De bevolking roert zich en de opheffingsplannen heb-
ben emotionele reacties tot gevolg. Het Dinkelziekenhuis moet blijven. 
 

 
Grafsteen Bernardus Leurink, geplaatst in de binnentuin aan de Bernard 
Leurinkstraat. 

Na lange tijd tussen hoop en vrees brengt het jaar 1979 duidelijkheid. Het 
Dinkelziekenhuis zal zijn klinische functie verliezen, maar de Bernardus 
Stichting mag, naast het bejaardentehuis ook een verpleeghuis bouwen met 
honderd en zestig bedden. Maar eerst wordt de bouw van St. Maartens-
Stede gerealiseerd. Dit verzorgingshuis voor bejaarden wordt geopend in 
1973. 
 
Op 31 december 1983 houdt het ziekenhuis definitief op te bestaan en 
moeten zeventig personeelsleden een andere baan zoeken. Twintig van hen 
treden weer in dienst van de Dinkelpolikliniek, die voor Losser behouden 
blijft. En in 1985 kan het nieuwe verpleeghuis Oldenhove opgeleverd wor-
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den. Het oude gebouw komt in 1986 onder de slopershamer. Ondanks veel 
protesten uit de bevolking houdt het stichtingsbestuur vast aan haar besluit 
het Bernardus Gesticht, zoals de Lossernaren nog steeds zeggen, te slopen. 
Men wil voor de bewoners uitzicht hebben op het dorp en dat wordt gerea-
liseerd door de aanleg van het huidige plantsoen aan de Bernard Leurink-
straat. 
 
Het Medisch Spectrum Twente 
heeft nog steeds een polikliniek in 
Losser. Het bejaardentehuis St. 
Maartens-Stede en het verpleeg-
huis Oldenhove zijn nu onderdeel 
van de Zorggroep Sint Maarten. 
Door verdere modernisering en 
nieuwbouw beschikt het dorp nog 
steeds over een prachtig complex 
voor ouderenzorg, dankzij de erfe-
nis van Bernardus Leurink. In het 
plantsoen aan de Bernard Leurink-
straat heeft zijn grafsteen een 
plaats gevonden. De Zusters van 
Julie Postel worden daar met een 
monument (zie foto hiernaast) ge-
eerd voor het vele werk dat zij heb-
ben verricht ten behoeve van de 
Losserse zieken en bejaarden. 

 
Thea Evers 

 
Geraadpleegde literatuur:  
Bernardus Stichting Losser 1916-1991 (Vijfenzeventig jaar zorg voor zieken 
en bejaarden), door Thea  Evers, (Losser (1992). 
 
 
 
 
 
 

Monument voor de zusters in de 

binnentuin van de Oldenhove en  St 

Maartens-Steede 
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 ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN OVERDINKEL 
 
In 1811 bij het ontstaan van de gemeente Losser bestond het kerkdorp 
Overdinkel nog niet. Over de Dinkel lag het ‘Lossersche veld’, markegrond 
met heide en moeras. Hier en daar groene plekken met eeuwenoude erven 
met namen als Welpelo, Roterman, Dengeman, Beernink en Lakerink. 
 
Tegen het einde van de tachtiger jaren van de negentiende eeuw verrezen 
er over de grens, achter het Tiekenveen de hoge fabrieksschoorstenen van 
de Gronause textielfabrieken. Daar waren arbeiders nodig, veel arbeiders, 
en rond 1890 kwamen de eerste ‘vrömden’ naar het Lossere veld. 
  

 
Een voorbeeld van de woonsituatie van een arbeidersgezin in Overdinkel in 
het begin van de 20-ste eeuw. 
 
In de Kop van Overijssel, Drente en Friesland leefden veel mensen in ar-
moedige omstandigheden, vaak in plaggenhutten. Er was nauwelijks werk 
meer in de landbouw en de veengebieden. De meest ondernemende men-
sen trokken naar de gebieden met opkomende industrie, zoals de textiel in 
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Twente. De pastoor van Steenwijkerwold, de oud-Lossernaar Roberink, 
motiveerde gezinshoofden om deze kant op te trekken. Ze namen afscheid 
van vrouw en kinderen en togen naar het verre onbekende Losser. In een 
oude schuur op het erf van bakker en landbouwer Roberink (aan de huidige 
Roberinkstraat in Losser), vonden ze de eerste nachten een slaapplaats. 
Maar soms kwamen vrouw en kinderen direct mee en er schijnen zelfs in 
die schuur kinderen te zijn geboren. De nieuwkomers, ook ‘Freesken’ (Frie-
zen) genoemd, bouwden woonketen in het Losserse veld en later ook eigen 
huisjes. 
 
Vanaf 1892 zijn er in de gemeente Losser bouwvergunningen afgegeven en 
uit de administratie van de bouwvergunningen is te herleiden dat er tot 
1900 in Overdinkel al 255 vergunningen voor woningbouw zijn verleend. 
Dus dan moet er al een belangrijke woonkern zijn ontstaan.  
 

 
De nog onverharde Hoofdstraat in Overdinkel met zicht op hervormde kerk. 
 
Burgemeester van Helvoort schrijft dat in die tijd voor het eerst de naam 
Overdinkel werd gebruikt. Maar op de gemeentekaart uit 1875 (zie pagina 5 
van dit boekje) wordt de naam Overdinkel ook al vermeld. 
 
Feit is dat het bevolkingscijfer van de gemeente Losser met sprongen toe-
nam. Van 1892 tot 1915 steeg het inwonertal van 5237 tot maar liefst 
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12.477, mede door het ontstaan van Overdinkel en later ook Glane. Want 
ook daar woonde men op loopafstand van de Gronause fabrieken. De men-
sen werkten hard en vaak hadden ze, naast het werk in de fabriek, nog een 
klein stukje grond met een boerenbedoening. 
 
In 1898 werd op het erve Dengeman al de R.K. Werkliedenvereniging voor 
Overdinkel en Glane opgericht. 
De hervormden kregen in 1908 als eerste een eigen kerkgebouw. Zij vorm-
den een hechte gemeenschap en woonden vaak in groepen bij elkaar. Dat 
gold ook voor de andere gezindten. 
 
De katholieke kerk, bijeen gebedeld door kapelaan van Laak, de eerste pas-
toor in Overdinkel, kon worden ingewijd in 1910. En daar bleef het niet bij. 
Zijn ‘witte stichting’, bestond uiteindelijk uit een kerk met pastorie, jon-
gensschool, meisjesschool, bewaarschool, verenigingsgebouw en korenma-
lerij. 
 

 
De Hoofdstraat in Overdinkel tijdens een processiezondag. 

Vanaf 1912 wordt Gerardus Majella, de patroonheilige van de kerk, jaarlijks 
op de eerste zondag na 16 oktober (zijn feestdag) geëerd met een proces-
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sie. Gerardus Majella (1726-1755) was een echte volksheilige, die de ‘ge-
wone man’ zeer aansprak.  
 
Maar er was nog een andere bevolkingsgroep in Overdinkel, de socialisten 
en communisten, samen de ‘rooien’ genoemd. De toenmalige landelijke 
socialistische en anarchistische voormannen Troelstra en Domela Nieuwen-
huis kwamen uit Friesland en hun ideeën sloegen aan. En de vrömden uit 
het noorden namen deze ideeën mee. 
 
Die groepstegenstellingen zijn in de toenmalige verzuilde tijd lang blijven 
bestaan. Katholieken tegen protestanten. En de ‘rooien’ werden door bei-
den als een gevaar gezien. Een bekende communist was Willem Game. Van 
huis uit katholiek en dan bij de ‘rooien’, dat werd hem door de meeste 
mensen niet in dank afgenomen. Na de Tweede Wereldoorlog maakte hij 
deel uit van de gemeenteraad. In de vijftiger jaren, tijdens de Koude Oorlog, 
was dat een hele opgave in je eentje. Nu is er een straat naar hem ge-
noemd. 
 

 
Café Tjibbe Knol aan de Hoofdstraat in Overdinkel omstreeks 1905. 

 
Enkele families hebben in Overdinkel jarenlang grote invloed gehad: Knol, 
Klaver en Hassing. In de beginjaren was dat vooral de familie Knol. Volgens 
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de overlevering was Tjibbe Knol met zijn vrouw begonnen als straatmuzi-
kant. Later hebben ze een klein winkeltje opgezet. Knol had ook broodven-
ters in dienst en de schuld werd in een boekje geschreven. Ook handelde hij 
in hypotheken. Doordat mensen in moeilijkheden kwamen, of niet goed 
waren voorgelicht over ‘wat een hypotheek nu eigenlijk was’, kreeg hij een 
groot huizenbezit. ‘Alles was zo’n beetje van Knol’ zegt een tijdgenoot. Ook 
was er sprake van winkelnering. Woonde je in een huis van hem, dan moest 
je ook in zijn winkel boodschappen doen. 
 
Kobus Hassing, later wethouder, begon als bakker en startte in de  twintiger 
jaren een lijndienst met een 16-persoons busje naar Enschede. In 1930 
deed hij zijn concessie over aan de TAD (Twentse Autobus Dienst), die tot in 
1984 de lijndienst verzorgde tussen Overdinkel, Glane en Enschede. 
 
 

 
Het autobedrijf van J.S. Hassing verzorgde het busvervoer via Losser naar 
Enschede in concurrentie met de tram. Foto uit ca. 1926. 
 
De Klavers zaten in de handel, hadden een winkel en bouwden woningen. 
En ook hierbij wordt gesproken over gedwongen winkelnering. 
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De grens ofwel ‘De Poal’ was natuurlijk een belangrijk gegeven. Men werkte 
in Duitsland, men ging er uit en trouwde over en weer. Maar ook door de 
gemeentes werd over de grens heen samengewerkt. De waterleiding kwam 
eind jaren twintig uit Duitsland en Duitse boeren die vlak over de grens 
woonden, kregen hun stroom uit Nederland. 
 

 
Grensovergang Tiekerhook in Overdinkel. 

 
Voor een bevolking die zo op Duitsland was georiënteerd, was de Eerste 
Wereldoorlog natuurlijk een ramp. De Nederlandse arbeiders kwamen op 
straat te staan. 
 
Wonen aan de grens betekende toen ook smokkelen, privé of in opdracht. 
In armoedige omstandigheden was het vaak bittere noodzaak om het hoofd 
boven water te houden. En anders werd er in ieder geval flink bijverdiend. 
Maar zo romantisch als het later wel werd voorgesteld was het smokkelen 
niet. Er werden ook smokkelaars doodgeschoten. En dat smokkelen bleef in 
het grensgebied nog tot ver in de vijftiger jaren een lucratieve bezigheid. 
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De verhouding met Losser was er lang een van ‘je achtergesteld voelen’: in 
Losser kon alles, in Overdinkel kon niets, althans zo dachten veel mensen er 
over. Een gevoel dat nog heel lang stand heeft gehouden en ook nu nog wel 
eens de kop opsteekt. 
Een bijzonderheid is in dat verband de Ebeltjeshof, een kerkhof voor niet-
kerkelijken die anders in Losser begraven hadden moeten worden. En het 
moet gezegd: daar was de openbare begraafplaats gelegen naast de vuil-
nisbelt. Dat werd terecht ervaren als weinig piëteitsvol en in Overdinkel 
stichtte men een eigen algemeen kerkhof. Het werd genoemd naar de eer-
ste dode die daar werd begraven: een kind met de naam Ebeltje. Het kleine 
kerkhof is nog steeds in gebruik en is nu een gemeentelijk monument. 
 
De economische crisis in de dertiger jaren en de grote textielstakingen 
brachten opnieuw veel leed voor de arbeiders. Zij vormden het merendeel 
van de Overdinkelse bevolking. 
 
Maar na de tweede Wereldoorlog groeide Overdinkel uit tot een volwaardig 
kerkdorp, met sociale woningbouw en later ook wijkjes met koopwoningen. 
En nog altijd is er een rijk sport- en verenigingsleven voor alle gezindten.  
 
Voor veel geboren en getogen Overdinkelaars geldt dat, ook al wonen ze 
inmiddels elders, de band met Overdinkel altijd blijft bestaan. 
 

Thea Evers 
 
Bronnen:  
Krantenartikelen uit het archief van de HKL. 
Inslag, 1984 nr. 3. 
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 EEN VOLKSFEEST IN 1927 
 
Hierna volgen enkele pagina’s uit het programmaboekje van het op zater-
dag 20 en zondag 21 augustus 1927 te Losser gehouden Volksfeest ter gele-
genheid van het honderdtienjarig bestaan van Losser als zelfstandige ge-
meente. Het boekje geeft een aardig inkijkje in de Losserse gemeenschap in 
1927, maar de in het boekje vermelde historische gegevens en jaartallen zijn 
niet altijd betrouwbaar. Vertrouw meer op de inhoud van deze aflevering 
van Oet Dorp en Marke. 

Georg van Slageren 
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CULTURELE VORMING IN EEN VERZUILDE SAMENLEVING 
 
Aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw deed 
zich een grote verandering voor in de gemeente Losser. Tot die tijd bestond 
de bevolking voornamelijk uit landbouwers, maar daar kwam vanaf 1890 
een grote verandering in door de komst van een stroom arbeiders afkom-
stig uit de Kop van Overijssel, Drente en Friesland. Een belangrijk deel van 
deze mensen bestond uit kolonisten die afkomstig waren uit de ‘Maat-
schappij van weldadigheid’ te Frederiksoord. Voor het grootste deel waren 
het protestanten, later gevolgd door rooms-katholieken. Een pastoor, die 
kapelaan was geweest in Losser, propageerde deze verhuizing.  

In 1892 telde de gemeente Losser nog slechts 5200 inwoners, in 1915 was 
dat aantal gestegen tot 12.500. In minder dan 25 jaar was het inwonertal 
dus meer dan verdubbeld. In 1840 was bijna 94% katholiek en 6% her-
vormd, in 1899 waren die percentages 79% resp. 20%. Hierin weerspiegelt 
zich de komst van de overwegend protestantse noorderlingen. Het aantal 
hervormden is in de eerste 25 jaar van de twintigste eeuw nog toegenomen 
tot 25%. 

De ‘kolonisten’ namen hun taal en cultuur mee vanuit de ‘Maatschappij’. 
Daar bestond al verplicht onderwijs (een primeur voor ons land), medische 
verzorging,  bejaardenzorg en ziekenfonds. Kerkbezoek was verplicht en 
men moest Nederlands spreken. 

In de koloniën was sprake van culturele vorming in de vorm van reciteer-
clubs, toneelvoorstellingen, een Nuts-departement met bibliotheek en le-
zingen, zangscholen met gemengde koren, fanfarekorpsen etc. Deze cultuur 
kwam met de nieuwkomers mee. Daardoor kwam in de dorpsgemeen-
schappen een hele ommekeer tot stand. Er kwamen muziekkorpsen, zang- 
en toneelverenigingen, verenigingsgebouwen en sportverenigingen. 

Toch is het heel opmerkelijk dat in de overwegend agrarische omgeving de 
nieuwkomers heel goed in de dorpen Losser en Overdinkel zijn ingepast. De 
sfeer en het zich met elkaar verbonden voelen zijn ook weer voor een deel 
door die ‘kolonisten’ bepaald. Daarbij is waarschijnlijk ook nog van invloed 
geweest dat veel van de families uit de dorpen van de ‘Maatschappij van 
Weldadigheid’ van oorsprong uit de grote steden uit het westen van Neder-
land afkomstig waren. Het was dus een mengeling van culturen wat ook 
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tegenwoordig soms nog wel aan de taal te horen is. Hoe dan ook, het on-
derlinge contact is aangenaam gebleven. 

 

Muziekgezelschap van de Protestantsche Vereeniging in 1898. 

De oudste foto’s van muziekgezelschappen stammen uit 1898. Kort na 1900 
ontstonden de r.k. muziekvereniging ‘Excelsior’, de protestantse muziek-
vereniging ‘Sempre Crescendo’ en het socialistische ‘Kunst en Strijd’. In 
Overdinkel, het nieuwe dorp dat ontstaan was op de uitgestrekte heidevel-
den langs de grens, ontstond ook een bloeiend verenigingsleven. In navol-
ging van Losser waren dat ‘Concordia’ (r.k.), ‘Crescendo’ (prot.) en ‘De Een-
dracht’ (socialistisch). 

Verder waren er in Losser veel bandjes, zoals de ‘Originele Paljasband’, de 
band ‘Bijkerk’ en de ‘Twentsche Jazzboys’ van de gebroeders Scheffer. Deze 
bandjes maakten ook straatmuziek in de hele gemeente en de omliggende 
dorpen. Ook in De Lutte en Denekamp. 
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Muziekvereniging Excelsior toen dit korps nog een afdeling was van de R.K. 
Werklieden Vereniging St. Joseph. De foto is waarschijnlijk gemaakt in 1898. 

In het begin van de twintigste eeuw werden ook zangkoren opgericht. 
‘Looft den Heer’ en een r.k. gemengde zangvereniging, die (veel) later de 
naam ‘Cantica Nova’ kreeg. In latere jaren kwamen daar nog vele koren bij, 
waaronder een mannenkoor ‘Het Martinikoor’ en jongeren- en themako-
ren. De ‘zuilen’ hadden ook hun eigen onderkomen, hun verenigingsge-
bouw.  

De Hervormde Diaconie in Losser kocht al in 1896 de oude gemeenteschool 
(naast hotel Smit) en bestemde de school tot verenigingsgebouw waarin de 
‘Protestantsche Vereeniging’ onderdak vond. Hier werden voor de (jonge) 
arbeiders mogelijkheden tot ontspanning geboden. Er was een kegelbaan, 
een biljard etc. Bijkomend effect was dat  leden van de ‘Vereeniging’ ook 
een band met de kerk kregen of behielden. Toen het oude schoolgebouw 
niet meer aan de eisen van de moderne tijd voldeed slaagden de protestan-
ten er ondanks de crisisjaren in om in 1933 ‘Ons Gebouw’ aan de Brink-
straat te realiseren. In 2007 is dit gebouw als gevolg van de ‘nog modernere 
tijd’ verkocht en wordt sindsdien particulier bewoond. 
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Het St. Josephgebouw te Losser werd ingezegend in 1905. Het was nog lang 
herkenbaar als het achterste gedeelte van de latere ‘Vereniging’ op de hoek 
Gronausestraat/Dr. Frederiksstraat. In de nieuwjaarsnacht van 1999 werd 
het toen leegstaande gebouw door brand verwoest. 

Ook Glane had een Verenigingsgebouw van de R.K. Werkliedenvereeniging 
Losser-grenzen, dat al in 1898 werd ingewijd. In 1914 werd een nieuw ge-
bouw geopend. 

Overdinkel kent in 1909 een r.k. verenigingsgebouw/parochiehuis. In 1923 
verhuist men naar een ruimer onderkomen, Concordia, waarachter een 
malerij is gesticht en ook een coöperatieve brandstoffenhandel.  

De Hervormden  in Overdinkel hadden al een ‘lokaal’ waarin de kerkdien-
sten werden gehouden voordat in 1908 hun kerk in gebruik werd genomen. 
Dit oude lokaal werd in 1934 vervangen door een modern verenigingsge-
bouw (De Hervormde Vereniging).  

De Overdinkelse socialisten wisten in 1933 met behulp van werklozen een 
onderkomen te bouwen dat ook ‘Ons Gebouw’ werd genoemd. 
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Het St. Josephgebouw in een modernere uitvoering. 

In die verenigingsgebouwen trof men elkaar. Er werden dansavonden geor-
ganiseerd, er waren muziekuitvoeringen en toneelvoorstellingen en er wer-
den films vertoond. Binnen de zuilen bestond een rijk cultureel leven.  
Nu zijn in de gemeente nog drie toneelverenigingen actief, kunstenaars-
groepen, historische verenigingen en tal van zangkoren. En vergeet de ‘Los-
serse Böggelrieders en Daansers’ niet. Zeer belangrijk voor de muzikale 
vorming van jongeren en ouderen is Muziekschool ‘De Sleutel’, met veel 
opleidingen op het gebied van muziek en ballet. Met Glanerbrug staat en 
stond Losser bekend als één van de muzikaalste dorpen van Nederland. 
Men zei wel eens dat ieder gezin wel een muzikant in huis had. Er zijn zeven 
muziekkorpsen in de gemeente plus nog het ‘Algemeen Drum- en Trompet-
terkorps de Tukkers’. Vier van die korpsen speelden in de hoogste afdeling 
van de Koninklijke Federatie. Uitvoeringen kunnen nu plaats vinden in De 
Sleutel. En met het cultuurpark ‘Erve Kraesgenberg’ en het Openluchtthea-
ter ‘Brilmansdennen’ bezit Losser publiekstrekkers van formaat. 

Hans van Huizen 
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 JO TER LAAK 
 
In de gemeentegids 2011, 
waarin wij in een speciaal 
katern de gelegenheid kregen 
om in kort bestek aandacht te 
besteden aan 200 jaar ge-
schiedenis van de gemeente 
Losser, komt de periode van 
de Tweede Wereldoorlog 
maar heel kort aan de orde. 
Ook de opzet van deze afleve-
ring van Oet Dorp en Marke 
Losser leent zich niet voor een 
uitgebreide beschrijving van 
de oorlogsjaren in Losser. 
Bovendien heeft wijlen Johan 
Luizink dat in 1995 al gedaan 
in zijn boek ‘In Losser is niets 
gebeurd… 1940-1945’. Maar 
helemaal geen aandacht be-
steden aan die moeilijke tijd 
kan ook niet. Daarom hebben 
wij er één persoon uitgelicht aan wie wij wat meer aandacht willen schen-
ken. 
 
Het hierna volgende artikel is gewijd aan Jo ter Laak, één van de helden uit 
onze gemeente die zijn leven gaf in de strijd tegen de bezetters. In hem wil-
len wij ook alle andere inwoners uit onze gemeente eren en herdenken, die 
hun leven in de jaren 1940 - 1945 of daarna in Nederlands-Indiё, in de strijd 
hebben gegeven. 
 
 

Jo ter Laak uit Overdinkel 
Johannes ter Laak werd op 23 mei 1913 geboren in Tilburg. Daar werkte zijn 
vader bij de recherche. Door heimwee gedreven kwam het gezin later terug 
naar Twente, waar vader eerst in Losser en later in Overdinkel politieagent 
werd. Vader Jan ter Laak was in 1886 in Oldenzaal geboren en overleed in 
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1961 in Overdinkel. Moeder Anna Diekmeijer, was geboren in 1888 en over-
leed in Losser in 1965. Ze trouwden in 1910.  
 
Op 18-jarige leeftijd ging Jo in dienst en werd beroepsmilitair. In de jaren 
voordat de oorlog uitbrak diende hij - aanvankelijk als korporaal - bij het 
Korps Politietroepen. In maart 1940 trouwde Jo met Johanna van Mierlo.  
 
Op 10 mei 1940 was Jo ter Laak als sergeant ingedeeld bij de bewakings-
troepen van H.M. Koningin Wilhelmina. Direct na de capitulatie kreeg hij 
met enkele anderen opdracht eenentwintig N.S.B.-arrestanten, waaronder 
de beruchte Rost van Tonningen, te begeleiden tot diep in Frankrijk. Daar 
moesten de N.S.B.-ers door de omstandigheden gedwongen helaas worden 
vrijgelaten. 
 
Via Brest ontkwam Jo samen met de andere leden van het ‘escorte’ naar 
Engeland. Toen hij uit Nederland vertrok was zijn jonge vrouw in verwach-
ting. Jo zou zijn zoon die in december 1940 geboren werd nooit zien. Even-
min zou zijn vrouw haar man ooit teruggezien… Begin 1941 kwamen via 
enkele brieven de laatste levenstekenen van Jo.  
 
Jo ter Laak, blakend van vaderlandsliefde en daarmee gepaard gaande 
strijdlust, was er de man niet naar om lange tijd een min of meer gezapig 
leventje te leiden en anderen het gevaarlijke werk op te laten knappen. 
Vanuit de Irene-brigade gaf hij zich op om als vrijwilliger in bezet gebied 
spionageopdrachten uit te voeren. Hij kreeg een uitgebreide opleiding tot 
marconist-agent. Hij behoorde tot de eerste agenten die in het bezette 
gebied aan het werk gingen.  
 
Op 1 oktober 1941 werd Jo boven Nederland gedropt en vond onderdak bij 
de arts G.J. Krediet in Wassenaar. Diens zoon Chris werkte voor dezelfde 
‘firma’ zoals dat in die kringen werd genoemd. Naderhand werd hij onder-
gebracht bij de dames Gorter in Den Haag, waar hij ook de agent Peter Ta-
zelaar (later Ridder Militaire Willemsorde) zou ontmoeten. Op 13 februari 
1942 werd Jo bij een overval op het huis van de dames Gorter gearresteerd. 
De dames zouden hun hulp aan de agenten betalen met hun leven. Zij 
kwamen niet terug uit gevangenschap in het vrouwenkamp Ravensbrück.  
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De namen op het oorlogsmonument aan het Martinusplein in Losser. De 
naam van Jo ter Laak staat helaas niet op het monument vermeld. Wellicht 
omdat hij bij het uitbreken van de oorlog niet meer in Overdinkel woonde.  
 
In zijn boek ‘Soldaat van Oranje’ beschrijft Eric Hazelhoff Roelfzema de ar-
restatie van Jo ter Laak: 
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Op die dag had de Sicherheitsdienst  een inval gedaan in Den Haag. In een 
huis waar men verwachtte documenten over een verzetsorganisatie in han-
den te krijgen. Toevallig  bevond zich daar onze geheim agent Jo ter Laak, 
die er tijdelijk onderdak had gekregen. Hij werd meteen gearresteerd en viel 
na ernstige mishandeling door de mand. Hij bekende diezelfde avond een 
ontmoeting te zullen hebben met een collega Willem van der Reijden, die 
een zender voor hem had gerepareerd. Toen ‘Dikke Willem’ deze zender 
kwam afleveren werd ook hij opgepakt. Beiden werden gedwongen hun 
radiografisch contact met Engeland voort te zetten. Met voorbedachten 
rade lieten ze hun security-checks achterwege. Voor onze commandanten 
was de waarschuwing voldoende. De Centrale Inlichtingen Dienst brak on-
middellijk ieder contact met beide agenten af. De Nederlandse sectie van de 
Britse Geheime Dienst echter niet. Zij blunderde en zette de contacten aan-

vankelijk voort. Het zou 54 
geheime agenten het leven 
kosten.  
 
Jo ter Laak werd overge-
bracht naar het Oranjeho-
tel in Scheveningen en 
werd later geruime tijd in 
het seminarie in het Bra-
bantse Haaren opgesloten. 
In september 1944 kwam 
Jo met 46 medegevange-
nen terecht in Mauthausen 
in Oostenrijk. Alhoewel Jo 
ter Laak strikt genomen 
niet behoort tot de agen-
ten die in het kader van 
het zogenoemde Enge-
land-Spiel gevangen zijn 
genomen, kreeg hij wel 
dezelfde gruwelijke be-
handeling en stierf hij op 7 

september 1944 met hen dezelfde vreselijke dood. In de steengroeve 
moesten de gevangenen met de zwaarste granietblokken op de rug de be-
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ruchte ‘trap des doods’ opgaan en werden in de loop van de dag doodge-
knuppeld of neergeschoten. 
 
Jo ter Laak werd postuum geëerd met de Bronzen Leeuw. Vader Jan ter 
Laak mocht op 28 juni 1951 in de Rolzaal in Den Haag de versierselen in 
ontvangst nemen die behoren bij deze onderscheiding. De orde van de 
Bronzen Leeuw werd in 1944 ingesteld en is bedoeld voor militairen, die 
zich ten behoeve van de Nederlandse Staat in de strijd tegenover de vijand 
door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben 
onderscheiden. De naam van Jo ter Laak is ook opgenomen in het Gulden 
Boek der Koninklijke Marechaussee (lijst van gevallenen van het Korps Poli-
tietroepen). 
 
Het graf van Jo en zijn kameraden is in Mauthausen gevonden. Zijn moeder 
heeft het graf - dankzij het goede werk van de Nederlandse Oorlogsgraven-
stichting - elf keer kunnen bezoeken.  
 

Georg van Slageren 
 
Geraadpleegde literatuur: 
De Koninklijke Marechaussee-agenten en het Engeland-Spiel, door W. van 
der Veer, uitgave van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum 
te Buren (Gld.). 
De familie Ter Laak in Overdinkel, door Frans Schmolzer, in Oet Dorp en 
Marke Losser 2008-2. 
In Losser is niets gebeurd … 1940-1945, door Johan Luizink, uitgave Stichting 
Historische Kring Losser (1995). 
 
 

 ANNEXATIES 
 
In 1811, na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Franse Keizerrijk, 
werden de moderne gemeenten ingesteld. Dorp en Marke Losser werden 
een nieuwe gemeente. In 1818 werden de buurtschappen (marken) Berg-
huizen, De Lutte en Beuningen bij de gemeente Losser gevoegd. 
 
Het grondgebied van de stad-gemeente Oldenzaal bleef beperkt tot de al 
eeuwenoude stadsvrijheid. Dat had tot gevolg dat Oldenzaal werd omsloten 
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door het grondgebied van Losser, in het bijzonder door Noord- en Zuid 
Berghuizen. Geen uitzonderlijke situatie, want ook de stad Enschede werd 
omgeven door de agrarische gemeente Lonneker. 
 
Bij het ontstaan van de gemeenten vond men dat geen probleem. De stad 
had geen belang bij dat onveilige buitengebied en waarom zouden die arme 
boeren en dorpelingen ook nog moeten betalen voor voorzieningen in de 
stad, zoals de Latijnse school in Oldenzaal, waar ze toch nooit gebruik van 
zouden maken. In die tijd kon men natuurlijk ook nog niet voorzien, dat de 
bevolking na 1870, vooral in de nieuwe industriële centra snel zou toene-
men. En Oldenzaal werd zo’n nieuw industrieel centrum met onder meer de 
textielfabrieken van Gelderman en Molkenboer. 
 
De Plechelmusstad, met een oppervlakte van 235 ha, vond dan ook dat zij 
gebiedsuitbreiding moest krijgen. Maar in 1875 was slechts één zesde deel 
van het  stadsoppervlak bebouwd. Ook het aantal inwoners groeide niet zo 
sterk. Van 1876 tot 1926 was er een stijging van 3500 naar nog geen 9000. 
Dat was toen geen abnormaal sterke groei. 
 
De gemeente Losser werd in 1876 voor het eerst geconfronteerd met de 
Oldenzaalse aanspraken op gebiedsuitbreiding. Het station van Oldenzaal 
zou op Lossers grondgebied komen te liggen en daardoor moest de ge-
meente Losser circa zestig hectare afstaan, gelegen in Berghuizen, ten zui-
den van de stad. De oude gemeentegrens liep ongeveer langs de tegen-
woordige Haerstraat, naar en langs de tegenwoordige Lyceumlaan, dus van 
Losser uit gezien aan de andere kant van de spoorlijn.  
 
Textielfabrikant Gelderman had rond 1864, wetende dat er een spoorlijn 
zou komen, zijn fabriek gevestigd aan de Spoorstraat. Via de spoorlijn Alme-
lo-Salzbergen konden de fabrikanten goedkoop de steenkool aanvoeren uit 
het aangrenzende Duitse gebied. 
 
In 1918 begint een nieuwe poging om Lossers gebied te annexeren, in eer-
ste instantie als uiting van ontevredenheid over de distributie van levens-
middelen ten gevolge van de schaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Levensmiddelen en brandstoffen waren op de bon en vooral de arbeiders 
hadden het zwaar te verduren door deze crisis. En het gemeentehuis van 
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Losser was verder weg dan dat in Oldenzaal. Een verzoek van arbeiders uit 
Berghuizen bracht de annexatieplannen aan het rollen. 
 
Oldenzaal wenste niet alleen het gehele gebied van Berghuizen maar ook 
een deel van het aangrenzende De Lutte.  Oldenzaal en Losser werden het 
niet eens en daarbij speelden de gemeentelijke belastingen een belangrijke 
rol. Want in dat buitengebied lagen tal van villa’s van de fabrikanten. Zij 
betaalden de meeste belasting en Oldenzaal wilde dat geld graag binnenha-
len. De fabrikanten op hun beurt wilden graag minder belasting betalen. 
Losser had een grote schuldenlast door werkloosheid, werkverschaffing en 
toeslag op de in Duitsland verdiende lonen door de lage koers van de Duitse 
munt. Om die schulden af te lossen waren de gemeentelijke belastingen 
verhoogd. Oldenzaal had dat probleem niet en had de belastingen zelfs 
kunnen verlagen.  
 
In de twintiger jaren hangt deze annexatie als een dreigende wolk boven 
Losser, waarbij voor- en tegenstanders zich roeren en alle middelen worden 
ingezet.  
 
In 1923 komt het door Gedeputeerde Staten toegezonden Wetsontwerp 
betreffende grenswijziging Losser Oldenzaal in de Losserse raad aan de 
orde. De burgemeester deelt mee dat er geheime besprekingen zijn ge-
weest met Oldenzaal en dat Losser daarbij niet betrokken werd. Achterka-
mertjespolitiek zouden we nu zeggen. Hij stelt voor een motie naar Gede-
puteerde Staten te sturen. Kern is dat ‘eene annexatie slechts door een 
algemeen belang mag worden geëist en geheime motieven dit algemeene 
belang nimmer kunnen dienen’ 
 
Er is een adres van voorstanders ingediend en vervolgens komt er één van 
tegenstanders. Zo verklaren vijfhonderd inwoners van de buurtschap Berg-
huizen dat het ‘hun vurigsten wensch is te allen tijde deel te blijven uitma-
ken van de gemeente Losser. Zij zijn ten volle tevreden over het bestuur en 
wenschen geen ander’. 
 
De ingezetenen van Berghuizen werden openlijk van de kansel van de St. 
Antoniuskerk te Oldenzaal aangespoord (op zijn zachtst uitgedrukt), om een 
adres vóór aansluiting bij Oldenzaal te tekenen. En er kon getekend worden 
in het portiershuis van de firma Gelderman. 
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In 1927 is de annexatie voorlopig van de baan. Burgemeester van Helvoort, 
sinds 1919 in Losser, heeft in 1926 een uitvoerig verweerschrift ingediend, 
waarin alle argumenten van Oldenzaal krachtig worden weersproken. Op-
vallend is dat hij bij het belastingaspect onverbloemd man en paard noemt 
(zonder daarbij overigens namen te noemen) en zelfs een morele vinger 
opsteekt: de maatschappij is er op gegrond dat de sterkere door de zwakke-
re wordt gesteund en het zou verwerpelijk zijn dat de groep welgestelden 
zich van het lot van de minderbedeelden niets zou aantrekken. De kleine 
groep belastingbetalers die overblijft zou ‘door de belastingschroef worden 
doodgedrukt’. Bepaald geen ambtelijke taal, zeker niet in die tijd. 
 
Maar Losser is voorlopig gered.  
 
In 1941 lijkt alles, mede door de Duitse bezetting, weer in een stroomver-
snelling te komen. De Secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, dr. Fre-
deriks, door de Duitsers met dictatoriale macht bekleed, deelt de gemeen-
teraad op 11 maart mee dat Losser bij Oldenzaal wordt gevoegd en Beunin-
gen bij Denekamp en wel met ingang van 1 mei.  
 
De bevolking kwam in het geweer. Meester Snel, hoofd van de christelijke 
school, nam het initiatief. Op één van de vergaderingen riep raadslid Luiten: 
‘Laten we met deze zaak wachten tot de heroïsche worsteling die nu aan de 
gang is, afgelopen is’. Of dit geluid tot Den Haag is doorgedrongen is niet 
duidelijk. Maar de opheffing van Losser ging niet door omdat de Secretaris-
generaal om ‘nimmer bekende redenen’ de beschikking niet heeft gete-
kend. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog komt er een nieuwe fase in de lange strijd.  
In 1948 wil Losser akkoord gaan met het afstaan van Noord-Berghuizen. 
Maar Oldenzaal wil meer. Dagblad Tubantia kopt op 2 maart 1950: ‘Olden-
zaal vecht voor gebiedsuitbreiding; een lijdensweg zonder eind; dertig jaar 
strijd zonder resultaat’.  
 
Dat resultaat kwam er in 1955. De nieuwe gemeentegrenzen werden toen 
vastgesteld. Oldenzaal kreeg er maar liefst ca. 1550 hectare bij. En in Ol-
denzaal werd het inlijvingsfeest gevierd met textielfabrikant H.P. Gelder-
man als meevierende voorzitter van de hoofdcommissie voor de festivitei-
ten. Losser zond zijn welgemeende gelukwensen. De boeren, onwetend van 
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wat de overstap naar Oldenzaal nog voor hen in petto had, vierden het 
feest mee. De daaropvolgende onteigeningen van de gronden van de Berg-
huizense boeren veroorzaakten veel leed. Maar de gemeenschap ging voor 
en in Oldenzaal ontstond een nieuwe stadswijk. 
 

 
Gerda Theresia Kempers, die op 17 juni 1953 het levenslicht aanschouwde, 
was de 20.00ste inwoner van Losser. Een dag later bracht het College van 
Burgemeester en Wethouders een bezoek aan de kraamvrouw R.M. Kem-
pers-Smit, vrouw van de kruidenier aan de Kerkstraat, en overhandigde een 
taart met het gemeentewapen van Losser. 

Losser, dat op 18 juni 1953 zijn 20.000ste inwoonster mocht verwelkomen, 
en zich toen kon scharen in de rij der 75 Nederlandse gemeenten, die min-
stens 20.000 inwoners hadden, werd teruggeworpen tot een gemeente met 
16.292 inwoners en moest tot 1973 wachten om opnieuw de 20.000ste 
inwoner te kunnen begroeten. 
 

Thea Evers 
 

Opgave geraadpleegde literatuur op de volgende pagina. 
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Geraadpleegde literatuur: 
Losser’s verweer tegen afscheiding van Berghuizen, september 1926. 
Rapport betreffende een sociaal-geografisch en sociaal-economisch onder-
zoek in de gemeenten Oldenzaal en Losser, ingesteld in verband met den 
loop der gemeentelijke grenzen. (ETIO, 1940). 
Oldenzaal 1626 - 1 Augustus - 1926, door J.W.F. van Harten,  Oldenzaalsche 
Courant en Handelsdrukkerij (1926). 
Verslagen van de vergaderingen van de Raad der Gemeente Losser. 
Dagblad Tubantia, Twentsche Courant en Twentsche Courant Tubantia. 

 

 BEKNOPTE KRONIEK 1945 - 1980 
 
1945: Op 14 november wordt de eerste naoorlogse raadsvergadering ge-
houden. Tot wethouders worden gekozen J.E. Welhuis en J.S. Hassing. 
 
1946: De oude burgemeesterswoning wordt verbouwd tot onderdeel van 
de gemeentesecretarie en J.P.A.M. van de Sandt (die in De Lutte gaat wo-
nen) wordt geïnstalleerd tot burgemeester. (Foto hieronder). 
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1947: Na de Bevrijding is er een grote woningnood met als gevolg woning-
vordering. Dat betekent dat mensen in grote huizen inwoning krijgen van 
anderen. Maar de gemeente bouwt ook de eerste nieuwe woningen. 
De vuilstortplaats in Losser wordt gesloten en in Overdinkel (Tiekenveen) 
wordt een nieuwe aangelegd. 
De brandweer krijgt een nieuwe motorspuit met trekker. 
 
1948: De eerste militairen komen terug uit Indonesië. In 1950 zal de laatste 
lichting huiswaarts keren. Het bouwen van nieuwe huizen stagneert door 
gebrek aan materiaal en ambachtslieden. 
 
1949: De gemeente is eigenaar van de eerste 5 ha industrieterrein. 
De spoorverbinding Losser - Glanerbrug - Enschede voor goederenvervoer 
wordt heropend.  
 
1950: De woningbouw kent een topjaar. Ook wordt er een muziektent ge-
bouwd en Glane krijgt een (hulp)kerk.  
 
1951: De Gronausestraat, en de Overdinkelsestraat (samen de huidige Gro-
nausestraat) en de Lutterstraat worden gemoderniseerd en voorzien van 
riolering en de weekmarkt wordt heropend. (Zie foto hieronder). 
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1952: Er gaan 23 mensen emigreren. De werkloosheid loopt terug en ook 
de particuliere woningbouw komt van de grond. 
 
1953: De 20.000ste  inwoner wordt geboren en de revisie (verkopering) van 
het bovengrondse elektriciteitsnet is bijna voltooid. 
 
1954: Er wordt een begin gemaakt met de straatnaamgeving i.p.v. de 
buurtschapnummering. 
Bij het longtuberculoseonderzoek voor de gehele bevolking wordt relatief 
veel actieve tbc geconstateerd. 
Er komt een goed drinkwaterleidingnet in het dorp. 
De woningnood is nog steeds schrijnend en het bouwvolume van 66 is ver-
hoogd met 36. 
De grensovergangen in Overdinkel en Glane worden weer opengesteld. 
 

 
Heropening van de grensovergang in Overdinkel. 

1955: De buurtschappen Noord- en Zuid Berghuizen worden door Oldenzaal 
geannexeerd en het bevolkingsaantal van Losser daalt daardoor naar ruim 
16.000. 
De Hervormde kerk en het Aleida Leurinkhuis worden gerestaureerd. 
1956: Er wordt een nieuwe openbare school gebouwd en het oude gebouw, 
de zogenoemde Lange School wordt omgebouwd tot huishoudschool. 
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Het gemeentelijk waterleidingbedrijf wordt overgenomen door de Water-
leidingmaatschappij Overijssel (WMO). 
Er komt een autobusdienst tussen Losser en Oldenzaal. 
Het Wit Gele Kruisgebouw aan de Oldenzaalsestraat wordt geopend en 
men start met de bouw van het Groene Kruisgebouw (aan de huidige Gro-
nausestraat). 
 
1957: Aan de Gronausestraat wordt een ambtswoning voor de burgemees-
ter gebouwd. 
Door de zogenoemde bestedingsbeperking, worden veel plannen bevroren, 
ook die voor de woningbouw. Wel koopt de gemeente het badhuisje aan de 
Smitsbreeweg. 
 
 

 
Hannekerveldweg begin jaren ’50. 

 
1958: Aanleg van sportvelden bij de Gildehauserweg. 
Overdinkel krijgt de derde kinderspeeltuin in de gemeente en in Losser 
vindt de opening plaats van de R.K. Openbare Uitleenbibliotheek. 
 
1959: Ruim honderd gezinnen van militairen van de vliegbasis Twente ves-
tigen zich in de zogenoemde Vogelbuurt. 
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De ULO start in Losser en Overdinkel krijgt als eerste in de gemeente een 
openbare kleuterschool. 
 
1960: Koningin Juliana brengt een bezoek aan de gerepatrieerden uit Indo-
nesië die zijn ondergebracht in ’t Zwaantje in De Lutte. Ook in Losser in 
Hotel Hut, het latere Centraal, waren Indische Nederlanders ondergebracht. 
Het gebied tussen de Oldenzaalsestraat en de Lutterstraat (’t Rot / Bloe-
menbuurt) wordt bouwrijp gemaakt. 
De provinciale weg Losser - Oldenzaal wordt verbreed. 
Er komt een ijsbaan aan de Broekhoekweg en Losser krijgt een nieuw poli-
tiebureau.  
 
1961: Ook in Losser komt aardgas. Er wordt een gemeentelijk gasbedrijf 
opgericht en de aanleg van een gasdistributienet zal starten in 1962. 
Ook de bewoners van de ‘superonrendabele gebieden’ krijgen waterleiding 
en in Overdinkel is het stratenplan voor de omgeving van de Spinnersweg 
gereed. 
In de Zandbergen wordt het K.L. Smit Oord afgebroken. De villa met het 
rieten dak maakt plaats voor de paviljoens van het rijksinternaat De Raven-
horst, een instelling voor jongeren met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. 
 
1962: Het kruispunt bij de r.k. kerk in Losser wordt gereconstrueerd. 
Glane krijgt riolering en trottoirs en de provinciale weg Losser -  Enschede 
wordt verbeterd. 
 
1963: Er worden plannen ontwikkeld voor de uitbreiding Hogeweg en om-
geving en voor de Denekamperdijk/Hannekerveldweg. 
 
1964: In Overdinkel komt een gebouw van het Wit Gele Kruis. 
Het Bleekwachtershuisje wordt gerestaureerd en de bouw van de Losserhof 
begint. 
 
1965: Het Openluchtbad Brilmansdennen wordt geopend. 
In Overdinkel wordt gestart met de bouw van een gymnastieklokaal en aan 
de Scholtinkstraat Losser verrijst het GEB kantoor. 
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1966: Pastoor van den Hoven legt de eerste steen voor het nieuwe zieken-
huis aan de Lutterstraat, waarvan de bouw in 1965 is gestart. Verderop in 
de straat  zijn de  zogenoemde Brederowoningen in de Bloemenbuurt klaar. 
Er komen tennisbanen aan de Gildehauserweg. 
In Overdinkel wordt de omgeving Pastoor van Laakstraat bouwrijp gemaakt 
en in Losser het gebied rond de Tuinstraat.  
De Sint Martinuskerk wordt ingewijd met als bouwpastoor R.F. Driever 
 
1967: Overdinkel krijgt een gymnastieklokaal en een badhuis. De Wilhelmi-
nastraat wordt doorgetrokken en er komt een dorpsplein met een plant-
soen. 
In Losser komt bij de nieuwe St. Martinuskerk ook een nieuwe r.k. school 
De Wegwijzer en de eerste  bewoners nemen hun intrek in de Losserhof. 
 
1968: Voltooiing van de Staringgroeve en het Staringmonument. 
In Overdinkel begint de aanleg en uitbreiding van sportvelden en Glane 
wordt op het aardgasnet aangesloten. 
 

 
De opening van de Staringgroeve en onthulling van het portret van dr. 
W.C.H. Staring, dat werd vervaardigd door Marie van Eijl-Eitink. 
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1969: Een en al bouwactiviteit, zowel in Losser (plan Zuid) alsook in Over-
dinkel. Daar komt onder meer een nieuw politiebureau. 
 
1970: Opening van het nieuwe gemeentehuis. Er komt een derde wethou-
der in de persoon van J. Kuperus. 
De eerste apotheek in Losser wordt geopend (ondergebracht in barakken 
aan de huidige Raadhuisstraat). 
Het Sint Olafklooster in Glane/Beekhoek van de paters Maristen wordt ge-
sloten en gebruikt voor de huisvesting van gastarbeiders. 
 
1971: De bestemmingsplannen Losser-Kom en Veldzijde-Oost worden vast-
gesteld. 
 
1972: Overdinkel krijgt een nieuwe brandweergarage en voor de woning-
bouw in de gemeente is het een topjaar met het gereedkomen van 291 
woningen.  
Er is een nieuwe r.k. basis- en kleuterschool, ‘De Basis’ genaamd, gebouwd 
aan de Hogeweg. En een drieklassige kleuterschool aan de Narcisstraat. 
Langs de Oldenzaalsestraat komen fietspaden en het Teylershuis wordt 
gerestaureerd. 
 
1973: De gemeente telt weer 20.000 inwoners en het nieuwe komplan en 
een globaal plan voor de Imenhof en Veldzijde N.O. hebben alle aandacht.  
Sporthal De Fakkel wordt in gebruik genomen. 
 
1974: Er wordt een begin gemaakt met de opbraak van de  spoorlijn Losser 
- Glanerbrug en het Heininkshoes wordt gerestaureerd. 
De rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Ravenhorsterweg wordt in gebruik 
genomen; hiermee komt een einde aan de jarenlange vervuiling van de 
Dinkel. 
 
1975: De woningbouw in Veldzijde Oost gaat van start en de Lossernaren 
krijgen te maken met de onroerend goedbelasting. 
Het overdekte zwembad wordt geopend.  
 
1976: Burgemeester Van de Sandt neemt afscheid en wordt opgevolgd door  
W. Peters. 
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De werkzaamheden voor het nieuwe komplan gaan van start en Johma 
bouwt een saladefabriek op de Pol. 
 
1977: Nieuwbouw op de Pol van Wouter Witzel B.V.; het bedrijf fabriceert 
afsluiters in vele soorten en maten. 
De muziekschool wordt geopend evenals het nieuwe winkelcentrum De 
Brink met postkantoor en bibliotheek. 
De nieuwe wijk Imenhof wordt bouwrijp gemaakt. 
 
1978: In Glane sluit de laatste winkel, de levensmiddelenzaak van A. Fi-
scher, haar deuren. 
De tweede openbare kleuter - en basisschool de Imenhof wordt geopend. 
 
1979: Uitbreiding van het jeugdcentrum De Muchte en de nieuwe Rondweg 
worden aanbesteed. 
 
1980: Het nieuwe kantoor van de Raiffeisenbank/Rabobank op de hoek 
Gronausestraat/Brinkstraat wordt geopend. Om dat te kunnen realiseren 
werd het oorlogsmonument verplaatst naar het Martinusplein. 
Op datzelfde plein rijgt Wilfried Kok van hotel Marktzicht voor het eerst een 
varken aan het spit en legt daarmee de basis voor het Bruegheliaanse fes-
tijn. 
 

Thea Evers 
Bronnen: 
Nieuwe Dinkellander 
Archief HKL 
Aantekeningen van Stien Meijerink - Hannink 
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LOSSER VIERT 200 JAAR LOSSER 

Wat was het mooi, het vieren van het 200-jarig bestaan van de gemeente 
Losser. Het meest markante evenement was een recordpoging om de lang-
ste salade ter wereld te bouwen - en dat is gelukt. Een zeer succesvolle 
tekenwedstrijd voor de jeugd leverde een prachtige en unieke Losserse 
postzegel op. College- en raadsleden speelden - geoorloofd - toneel in een 
historische raadsvergadering. (Zie foto’s). Ondernemers, verenigingen en tal 
van vrijwilligers hebben in samenwerking met de gemeente uitdrukking 
gegeven aan een gevoel van verbondenheid. Daar ben ik heel trots op. 
Maar ik denk dat we daar vooral ook met elkaar trots op moeten zijn. Want 
tegelijkertijd werkt Losser aan zelfstandigheid. En gek genoeg is voor het 
behoud van die zelfstandigheid, onze verbondenheid een uitdrukkelijke 

voorwaarde. Want sa-
menwerk, maakt samen 
sterk. Dat geldt voor de 
mensen in Losser, dat geldt 
voor Losser als partner van 
andere regiogemeenten, 
maar dat geldt ook voor 
internationale samenwer-
king met Duitsland bij-
voorbeeld. 
 
Tweehonderd jaar Losser. 
Er zijn over ons verleden 
veel verhalen in omloop. 
Twentenaren zijn daar 
goed in. Het lijkt wel on-
derdeel van hun noaber-
schap. Samen met de be-
langstelling voor elkaar en 
de daarbij horende hulp 
aan elkaar, worden we-
tenswaardigheden uitge-
wisseld en uiteindelijk 
ergens opgetekend. Het is 

aan verenigingen zoals de Historische Kring Losser en De Dree Marken te 

Burgermeester Jan Westendorp in zijn rol als 
‘burgervader door twee eeuwen heen’. (foto 
Jack Scholtens). 
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danken dat wij in die Losserse geschiedenis kunnen terugbladeren. Zo ko-
men we veel te weten over onze gemeente, haar ontstaan en eigenlijk ook 
ons voortbestaan. Sommige onderwerpen die destijds veel stof deden op-
waaien, komen ons tegen de achtergrond van hedendaagse ontwikkelingen 
bijna komisch voor. Uit andere gebeurtenissen kunnen we ook nu nog les-
sen trekken. Aan het één willen we liever niet meer denken, het ander wil-
len we juist overdoen. 

Als burgervader van de gemeente Losser heb ik sinds mijn installatie in juli 
2005  heel wat bijzondere en markante momenten meegemaakt. Ik had bij 
mijn aantreden al behoorlijk wat bestuurlijke ervaring als wethouder en 
burgemeester elders in het land. Maar het menselijk element en de cultuur 
maken elke gebeurtenis en elke nieuwe ervaring weer spannend en uniek.  

 

Aan de historische raadsvergadering werkten ook enkele ‘ontevreden’ bur-
gers mee. Links Jan Riesewijk, rechts Gerard Beuvink. Marietje Noordkamp 
ontbreekt op de foto. Op de achtergrond gemeenteraadslid en spreekstal-
meester Harry Booijnk, die ook de Twentse teksten schreef. 

Soms zijn het verdrietige of nare aangelegenheden waarin je mensen moet 
bijstaan. Dat went nooit. Er zijn ook gespannen situaties waarin verschillen-
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de meningen om voorrang strijden. Het vereist dan diplomatie en mensen-
kennis om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Gelukkig zijn er ook mo-
menten die mooi zijn in hun eenvoud. Als je mensen koninklijk mag onder-
scheiden of feliciteren met een bijzondere prestatie. Maar vooral als je sa-
men met anderen ergens de schouders onder zet waardoor er iets moois 
ontstaat, dan is dat wat mij betreft wel de kroon op mijn werk.  

En hoewel het nog niet zo lang geleden is, er is één zo'n moment dat mij 
altijd bij zal blijven als bewijs daarvan. Het was direct nadat de wereldre-
cordpoging voor het maken van de langste salade ter wereld geslaagd was. 
Ik zat samen met een heleboel vrijwilligers na te praten en te genieten van 
een welverdiend drankje. Om de beurt namen mensen het woord om el-
kaar en iedereen te bedanken voor hun inzet en het resultaat. Ook ik werd 
bedankt voor mijn inspanningen vanaf het allereerste moment. En terwijl ik 
mij afvroeg wat ik dan precies gedaan had - behalve als eerste van de sala-
de proeven - begon het mij te dagen. Ik had in het najaar van 2010 wat 
mensen bij elkaar gebracht waarvan ik dacht dat ze ons als gemeente wel 
zouden kunnen helpen om 200 jaar Losser met elke inwoner te vieren. 
 

 
Er mocht gerookt worden in de raadszaal. (Met dank aan Bertold Lenssen, 
Fotostudio Holst, die deze bijzonder mooie foto maakte). 
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En precies dat wilden ze aanhalen: het feit dat ik de basis had gelegd voor 
een fantastische en eendrachtige samenwerking tussen ondernemers, ver-
enigingen, organisaties en de gemeente. Ik heb echter alleen die hengel 
uitgegooid. Het waren anderen die de ideeën hebben aangedragen. Weer 
anderen pikten die lijntjes op en zo hebben we samen de viering van 200 
jaar Losser enthousiast en op een fantastische manier vorm gegeven. Maar 
wie welke rol of welk aandeel ook heeft gehad, of dat nou als initiatiefne-
mer, als denktank, als kartrekker, als vergunningverlener, als geldschieter, 
als vrijwilliger of als inwoner is, het geeft aan dat onze gemeenschapszin 
springlevend is. En dat is goed nieuws voor de komende 100 jaar ... 

Ik zal dat zelf niet meer meemaken. Niet als burgemeester en niet als inwo-
ner van Losser. Maar ik hoop dat Losser dan nog steeds een zelfstandige 
gemeente is met een eigen bestuur. En dat de burgemeester in 2111 dit 
boekje van de Historische Kring ter hand neemt als voorbereiding op een 
nieuw eeuwfeest. En als er bij het doorbladeren een glimlach op zijn of haar 
lippen verschijnt, dan hebben wij het met ons allen in ieder geval goed ge-
daan. Dat hoop ik van harte. 

Losser, 1 augustus 2011 

Burgemeester Jan Westendorp 

 
 

 
 


