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 UW VAKANTIEBOEKJE 
Herman Bourgonje 

Als dit boekje van "Oet Dorp en Marke" in Uw brievenbus glijdt heeft het 
vakantievirus in alle hevigheid toegeslagen en is de maatschappelijke 
ontwrichting in volle gang, op z’n hoogtepunt en nagenoeg compleet. 
Met de processierups als overrompelend voorbeeld, schuifelen wij achter 
elkaar aan, heel Europa door en de fanatieke initiatievellingen gaan, als 
Columbus, naar Amerika, als Abel Tasman naar Australië, als Jan Pieterz Coen 
naar Indonesië en rusten onderweg, als Jan van Riebeek, uit in de zuidpunt 
van Afrika. 
Het zij u allen van harte gegund. 
Uw redactie kan natuurlijk niet op hol slaan. Uw boekje moet klaar: 
volgeschreven, gefloppied, gedrukt, geniet en bezorgd. 
Maar nadien wacht ook hen een oceaan van rust, tijd en ruimte, die zij met 
graagte zinvol gaan opvullen, want ook zij zijn er aan toe. En hoe! 
 
In het voor u liggende boekje komt Herman Bonke naar ons toe, die als 
onderwijzer, koster en organist van de Ned. Herv. Kerk en onze 
dorpsgemeenschap jaren lang trouw heeft gediend. 
Let u ook op de informatie betreffende het altijd boeiende Nationaal 
Museum voor religieuze kunst, het Catharijneconvent in Utrecht. Daar kunt u 
een heel interessante vakantiedag van maken. En op het allerlaatste moment 
komt het Van Deinse Instituut binnen met een uitgebreid cursusprogramma, 
dat we zeker aan u willen voorleggen. Misschien is er iets van uw gading bij! 
 
Tot slot wenst de redactie u een bruisende vakantie toe waar u nog lang van 
zult moeten uitrusten. Dat zijn de echte rustpunten in het menselijk bestaan. 
Wellicht tot ziens in het verre buitenland: Gronau bijvoorbeeld. 
 
Uw redactie 
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 MET DANK AAN ... 
Herman Bourgonje 

de Hr. H. Nusmeijer voor het interessante boek "Die Klootschieszer- und 
Boszlerbewegung in Wort und Bild" (Georg Coldewey - Nordenham) 
Een boeiend geschiedkundig overzicht van de klootschieterssport met veel 
heel mooi tijdsgebonden fotomateriaal. 
 
En aan de Hr. G. Jeunink voor het in copy aangeleverde boek: "Historische 
Kaart van Twente ca. 1500.  
Beide boeken vinden een plaatsje in het boekenbestand van de HKL. 
 
 KLOOTSCHIETEN IN DE TWINTIGER EN DERTIGER JAREN 

Thea Evers 
Door een schenking kwam de Historische Kring in bet bezit van het boek over 
de geschiedenis van bet klootschieten getiteld: "Die Klootschiesser- und 
Bosslerbewegung in Wort und Bild; von Georg Coldewey, Nordenharn." uit 
1938. 
In dit unieke boekwerk staat ook een uitvoerige bijdrage van de bekende 
Losserse klootschieterspropagandist en klotenmaker Joh . P. Poorthuis, die 
ons al weer enkele jaren geleden ontvallen is. 
Hij vertelt hierin over de geschiedenis van het klootschieten in Nederland, 
hoe en waar in Twente dit spel werd beoefend, over wedstrijden uit vroegere 
jaren, de wedstrijden om de zilveren bal in Arnhem en de georganiseerde 
wedstrijden van 1928 - 1937. Hij besluit zijn aandeel in dit hoek met een 
hoofdstuk getiteld: "Het klootschieten van de vrolijke zijde bezien".· 
Het volgende artikel is een onverkorte weergave van enkele hoofdstukken uit 
dit Duitse boek, geschreven dus door Joh. Poorthuis. Zijn bijdrage is 
geschreven in het Nederlands en vertaald in het Duits. 
 
De wedstrijden om den "zilveren bal" te Arnhem en de georganiseerde 
wedstrijden der laatste 10 jaren. 
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In September van het jaar 1919 werd te Arnhem een groot folklorefeest 
georganiseerd van de folklore in geheel Nederland, waarbij vanzelfsprekend 
het Twentsche klootschieten ook niet mocht ontbreken en aldaar dan ook 
wel als de voornaamste attractie werd beschouwd. Hieraan werd 
deelgenomen door 14 buurtschappen uit geheel Twente met een totaal 
aantal van 400 personen, allen gekleed in typisch Twentsche kleederdracht, 
waarvan 140 schieters. Om al deze menschen onderdak te verschaffen 
werden zij ondergebracht in een tentenkamp. De deelnemers werden 
verdeeld in twee groepen, n.l. Noord-Twente tegen Zuid-Twente, terwijl er 
gestreden werd om den "zilveren bal". Noord-Twente was hierbij de 
gelukkige en won den strijd met 1 schotlengte voorsprong. Deze 
demonstratie gaf feitelijk den eersten stoot tot het houden van 
georganiseerde wedstrijden in Twente, aanvankelijk onder leiding van een 
hiervoor benoemde commissie, gevormd uit de verschillende buurtschappen. 
 
In 1924 vond te Hengelo de eerste wedstrijd plaats. Als kampioen trad hieruit 
te voorschijn de schieter J. Heerink, uit Beuningen, die hiermede het 
koningschap van Twente verwierf. Het volgende kampioenschap en tevens 
den koningstitel van Twente, behaalde in 1926 te Almelo de schieter Joh. 
Boerrigter uit Losser. Nadien werd in 1928 een aanvang gemaakt met het 
houden van jaarlijksche kampioenswedstrijden op de aloude bekende 
Haarlerheide bij Ootmarsum. 
Als kampioenen zegevierden achtereenvolgens in : 
1928 G. Munnink, te Noord- Berghuizen. 
1929 F. Oude Griep, te Noord- Deumingen. 
1930 H. Groothuis op Teuse, te Reutum. 
1931 G. Munnink, te Noord- Berghuizen. 
1932 Idem, te Noord - Berghuizen. 
1933 J. ter Linde, te Losser. 
1934 A. Snoeink, te Lattrop. 
1935 Idem, te Lattrop. 
1936 H.J. Bagchus, te Losser 
1937 H. Niemeyer, te Noord- Deurningen. 
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Vonden de eerste kampioenswedstrijden plaatst onder leiding van de reeds 
eerder genoemde commissie, zoo werd hieruit in 1931 de Twentsche 
Klootschietersbond geboren onder voorzitterschap van den heer H. 
Heisterkamp te Ootmarsum. In 1936 werd deze bond op geheel andere leest 
geschoeid en nam het voorzitterschap op zich de heer J .B. Zwaferink te 
Losser, die thans (1938) nog als zoodanig fungeert. Onder leiding van het 
toen gekozen bondsbestuur kwam ook de derde interland klootschieters 
wedstrijd tot stand tusschen: 
Jever (Did) en Twente (Nld) op 3 en 4 Juli 1937 te Jever gehouden . 
 

 
De ,wiezers" van “Dorp Losser" in actie tijdens den eersten interlandwedstrijd 
te Jever. 
 
Voordien waren er reeds twee interland wedstrijden gehouden, welke door 
de klootschietersvereniging "Dorp Losser" op touw waren gezet. Hoe deze 
belangrijke wedstrijden tot stand kwamen zal U uit het volgende blijken. 
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Waar men in Twente algemeen van mening was dat het klootschietersspel 
alleen bloeide in het Twenteland, verscheen er op zekeren dag een artikel in 
een der weekbladen over het klootschieten in Oost-Friesland. Hierin vond 
schrijver dezes (Joh. Poorthuis) aanleiding te trachten in contact te komen 
met de klootschieters van het aloude Friezenland. Werd in het algemeen 
eerst door hem geïnformeerd waar wel het centrum der beoefening van dit 
spel mocht liggen, zoo ontving hij na een schrijven gericht aan de redactie 
van het "Jeversche Wochenblatt" antwoord terug van den "Vorsitzender des 
Kreises VI des Friesischen Klootschiessersverbandes" Herrn Eilt Hartmanns uit 
Jever, met de uitnoodiging nader met elkaar in overleg te treden. Hierop ging 
ondergetekende met zijn broer een bezoek aan Jever brengen, waar zij met 
alle gulle hartelijkheid, de Oost – Friezen kenmerkend, verwelkomd werden. 
Uit de verkregen inlichtingen bleek hun alras dat het klootschieten in de 
kuststreek tuschen de Ems en de Weser op zeer hoog peil stond. 
Nadat overeen gekomen was om een wedstrijd tegen elkaar te houden op 1 
en 2 September 1934 werd de terugtocht aanvaard. 
Er was afgesproken dat de eerste ontmoeting gehouden zou worden te Jever, 
tusschen "Dorp Losser" en "Jeverland" en dat aan beide zijden door 10 man 
geschoten zou worden. 
Dit eerste treffen, het welke in een nederlaag voor de Losserschen eindigde, 
uitte zich in een echte wederzijdsche hartelijkheid, die een ware 
verbroedering tusschen deze klootschietende vertegenwoordigers van Duits-
land en Nederland tot gevolg had. 
Dat aan beide zijden de geestdrift hierover groot was, bleek uit de hierna 
gevonden briefwisseling. waar in de heer Heinke Tarjks, voorzitter van de 
Friesischen Klootschiessersverbandesde ontboezeming uitte, dat, wat de 
diplomaten der verschillende landen  niet tot stand konden brengen door het 
Klootschieten minnende deel der bevolking van beide landen volbracht was. 
 
De daarop volgende 2 wedstrijden waarvan de eerste op 6 en 7 juli 1935 te 
Losser gehouden, de Twentenaren in de gelegenheid stelde hun Oost 
Friesche gasten op Twentschen bodem hartelijk welkom te heten en de 
tweede op 3 en 4 Juli in Jever plaats vond, hadden aan hartelijke vriendschap 
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niets ingeboet. Veeleer was deze nog intenser en hechter geworden. Het is 
de innige wensch van iederen Twentenaar, dat in de toekomst de 
vriendschapsband nog aangehaald en menig wedstrijd in de beste 
overeenstemming gespeeld mag worden. 
 
Met trots kunnen de Oost - Friesche en Twentsche klootschieters vrienden 
dan ook beweren dat zij het volgende kernachtige gedichtje van den heer J .J. 
van Deinse in den waren zin des woords hebben nagestreefd.’ 

 
 
Het klootschieten van den vroolijken kant bezien. 
Zooals reeds vroeger opgemerkt, wordt er bij klootschietwedstrijden 
tusschen twee buurtschappen altijd een bepaalde som gelds, waarom 
gestreden zal worden, als inzet geeischt, waardoor de aantrekkelijkheid van 
den strijd aanmerkelijk verhoogd wordt, hoewel, dit moet ter dege 
opgemerkt worden, de eer om als overwinnaar uit het strijdperk te komen 
het voornaamste doel is. 
Het gewonnen geld wordt vooral in de buurtschappen opgespaard, waarvan 
op Vastenavond feest wordt gevierd. Alle bewoners der buurtschap zijn dan 
van de partij. 
Dat het er Lustig toegaat op zoo 'n "vasslaow'nd maölk'n "zal wel blijken uit 
het laatste hoofdstuk van deze bijdrage dat in Twents dialect dit beschrijft. 
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In de dorpen daarentegen wordt de overwinning meestal dadelijk na afloop 
van een wedstrijd in een stamcafé beklonken, waar enige uren in gezellig 
samenzijn wordt doorgebracht. 
In den Gelderschen Achterhoek was het vroeger gebruikelijk dat na afloop 
van den wedstrijd, de overwinnaars met muziek voorop zingend huiswaarts 
trokken, waarbij met het volgende liedje de tegenpartij aan de kaak werd 
gesteld. 

Veer schötte en ne bollen' 
Gen' ende kan 't neet hollen; 
Veer schötte en ne trad, 
Gen' ende völt op 't gat. 
o wat 'n eer, o wat 'n eer .. 
Onzen ende hef zien kleutjen weer; 
ö wat 'n spiet, o wat 'n spiet! 
Gen' ende is zien kleutjen kwiet. 

 
De overwonnenen liepen met lange gezichten achter dezen stoet aan. De 
overwinnaars hadden intussschen maatregelen genomen de overwinning zoo 
luisterrijk mogelijk te vieren, en alle aanhanger hunner partij met hun dames 
werden uitgenoodigd om ’s avonds onder muziek en dans in hun stamcafés 
het z.g. "kleutjesbier" te komen nuttigen. 
Wel aardig is het nog te vermelden met hoeveel geestdrift de tot stand 
gekomen interlandwedstrijd tusschen Twente en Jeverland bezongen werd, 
wat men uit het volgende versje kan hooren: 
 

Veur 'n heeln tied, wal haost 'n jaor 
Toe lessen 't wie in de kraant 
’t Klaotsclzaeten wodden ok nag daon 
Erg'ns baow'n in 't Fraesenlaand 
Voort kwammen ze oet daarp too bie mekaar 
De wodden 'n veurstel daon 
Zoo gaaw as 't mer heel efkes kan 
Met almaol der hen te gaon 
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Hierna werd het refrein gezongen dat luidde: 
 

Wie gaot naor Jever, wie gaot naor Jever 
Her heele Loster sprek daorvan. 
Wie gaot naor Jever, wie gaot naor Jever 
Daor laot wie zeuj'n wat 't daarp nog kan 
Al smiet ze daor met soerkaolstaen 
Dan nag gaet 't daarp nig van de baen 
Wie smiet in Jever, nig um jenever; 
In Jever gaet um de wil alleen! 

 
Dat dit eerste treffen tusschen de beide Ianden een ware verbroedering 
tengevolge heeft gehad, blijkt wei uit de volgende regelen, welke de gasten 
uit Jeverland bij hun tegenbezoek in het daaropvolgende Jaar werd 
toegezongen. 
 

Dat laand van Jever 
Wat zao wied in 't Noord'n lig 
't Mooie stedken, dat verget wie nig ligt! 
Aw denkt an dee tied, dee is al lang veurbie 
Dan slöt oons 't hä zao waarm 
Van riek en aarm 
Veur diej! 

 
Tenslotte zij nog opgemerkt dat niet alleen na afloop van een wedstrijd de 
bloemetjes werden buitengezet, ook bij het uitnodigen tot een wedstrijd in 
de buurtschappen het z.g. "klaotbrengen" werd hieraan een feestelijk tintje 
gegeven, doordat de "klaotbrengers" gastvrij onthaald werden op "koffie met 
beschuut en wat van 'n schinken" en de vrouwelijke bewoners met zekeren 
trots dan de stoere strijders voor de eer van "den klaot" bedienden! 
Wordt er in een buurtschap of dorp bij een der voorvechters van het 
klootschieten een zoon geboren, dan wordt er onder zijn buurtgenoten een 
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geld inzameling gehouden. De opbrengst wordt besteed om er een 
"krentenwegg'n" voor te laten bakken, welke vaak zulke geweldige 
afmetingen heeft dat deze op een ladder per wagen vervoerd, dan wel door 
enkele personen gedragen wordt. 
Onder lustig trekharmonicamuziek wordt zoo'n "wegg'n" dan in optocht naar 
de woonstede van de gelukkige ouders gebracht en de "veuropschaeter" 
spreekt dan in zijn toespraak den wensch uit dat dejonggeborene tot "nen 
duftigen klaotschater mag opgreuj'n" . Dat het onthaal door de gelukkige 
ouders wat hierop volgt niets te wenschen overlaat, laat zich gemakkelijk 
begrijpen uit de vrolijke muziek en zang welke weldra opklinken uit de 
feestelijke woning. 
Vermeldenswaard is dat bij de geboorte van een dochter dit gebruik niet 
plaats vindt. 
 
Tot slot van mijn bijdrage vindt U hieronder een gedicht van den heer J.G. 
Lammers hetwelk zeer toepasselijk is op het voorgaande. 
Ik hoop dat mijne uiteenzetting, zij het beknopt, U een duidelijk beeld heeft 
gegeven van het klootschietn in Nederland en tevens hiermede aan den 
wensch van den schrijver (van het Duitse boek) aan mijn vermogen te hebben 
voldaan. 
 

Waar Friezen en Saksen als in strijd 
Met hetzelfde vuur bezield, 
Hun beste krachten, hun eer en naam 
Aan het klootschieten hebben gewijd, 
Waar van uit oeroude tijden de sagen 
Van onze roemrijke en athletische voorvaderen, 
Door de nakomelingen der beide stammen 
Met eerbied van hun geweldige prestaties gewagen! 
Daar ligt een aansporing in verborgen, 
Om met denzelfden moed en voortvarendheid 
In onze en in de toekomstige jaren 
Het geliefde en gezonde spel te blijven borgen, 
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Dat de eer door onze voorvaderen behaald 
Het toekomstige geslacht ten voorbeeld strekke 
Om eendrachtig de wereld te toonen, 
Hoe ons oudste spel het hart en spieren staalt! 

 
In het volgende nummer van "Oet Dorp en Marke" komt de Nederlandse 
bijdrage geheel in het Twents dialect uit het boek "Die Klootschiesser- und 
Bosslerbewegung in wort und bild. (Red.) 
 
 HET UTRECHTS PSALTER 

Herman Bourgonje 
Middeleeuwse meesterwerken rond 
een beroemd handschrift 
 
Van 31 augustus tot en met 17 november wordt in het Museum Catharijne-
convent te Utrecht een tentoonstelling georganiseerd rond het belangrijkste 
en kostbaarste handschrift van Nederland, het Utrechts Psalter. Het ontleent 
zijn naam aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht, waar het reeds eeuwen-
lang bewaard wordt. Dit fraaie psalmboek ligt altijd goed opgeborgen in een 
kluis en is slechts zelden te zien. 
Alle 150 psalmen in het psalter worden geïllustreerd door levendige 
pentekeningen die de tekst op welhaast letterlijke wijze uitbeelden. Deze 
realistische tekeningen zijn omstreeks 830 vervaardigd door monniken in de 
abdij van Hautvillers bij Reims in Noord-Frankrijk. Zij sluiten nauw aan bij 
voorbeelden uit de late oudheid. Dit is kenmerkend voor veel kunst uit de 
tijd van Karel de Grote en zijn opvolgers, die het Romeinse Keizerrijk wilden 
doen herleven. Dit teruggrijpen op de oudheid krijgt vooral gestalte in het 
Utrechts Psalter en enkele andere handschriften die in dezelfde omgeving 
vervaardigd zijn en ook op de tentoonstelling te zien zullen zijn. In de eerste 
plaats het beroemde Ebbo-evangelieboek, dat in opdracht van bisschop Ebbo 
van Reims tussen 816 en 835, eveneens in de abdij van Hautvillers is 
gemaakt. De tekst is in gouden letters geschreven en het boek is geïllustreerd 
met zeer expressieve bladgrote miniaturen van de vier evangelisten. 
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Omstreeks het jaar 1000 kwam het psalter in Canterbury terecht, waar het 
een inspiratiebron vormde voor Engelse kunstenaars uit de 11de en 12de 
eeuw. In die tijd werd het ook drie maal gekopieerd. Deze oude kopieën 
zullen alle drie te zien zijn op de expositie in Utrecht. Daarnaast wordt een 
groot aantal andere, uiterst kostbare en fraai geïllustreerde, handschriften 
tentoongesteld als ook kunstig ivoorsnijwerk en gegraveerde bergkristallen , 
die de betekenis van het Utrechts Psalter in perspectief plaatsen. Deze 
topstukken komen uit bibliotheken en musea uit de gehele wereld. Zij 
vormen tezamen een unieke tentoonstelling die deze cruciale periode in de 
middeleeuwse kunst op een wijze belicht zoals in ons land nog nooit eerder is 
gebeurd en gezien de kwetsbaarheid van de stukken ook niet gauw herhaald 
zal worden. 
Zover het persbericht van het Catharijneconvent. Wij sluiten een foldertje bij 
en mocht uw belangstelling zijn gewekt dan kunt u via de HKL-spoorwegman, 
de Hr .Augustijn, Dingeldeinstraat 1, altijd een treinkaartje met niet 
onaanzienlijke korting verkrijgen. 
 
Als u gaat: prettige en leerzame dag! 
 
 VAN HET ERVE KRAESGENBERG ... 

Sub Smit 
 
Even bijpraten. Als bescheiden voorbeeld hoe het straks gaat worden staat 
het schuurtje van het wönnershoes in al zijn bescheiden eenvoud te pronken 
op de bouwplaats. Het gevelhout is aangebracht en de raampjes zijn 
geplaatst. De windveren zijn met een pen-en-gat verbinding - dus zonder 
spijkers - zo goed en fraai gemaakt, dat Dr. Everhard Jans - bij uitstek 
deskundig in dit soort zaken - er zijn waardering voor heeft uitgesproken. De 
sfeer op de bouw is goed, men ziet het wönnershoes groeien. Na de 
fundering heeft men nu ook de rechter zijgevel gesteld. De Boggelclub, die 
mogelijk gebruik gaat maken van de grote wagenschuur, is bezig met de 
laatste loodjes ten einde hun aandeel te kunnen realiseren. In het 
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hoofdgebouw is ruimte gereserveerd voor de Dr. Staringstichting, niet alleen 
voor expositie, maar ook voor informatie en archief.  
 
En dan de Historische Kring! Het bestuur van Erve Kraesgenberg weet van de 
ambities van onze kring om ook een eigen home en vooral ook archiefruimte 
te willen verwezenlijken in het hoofdgebouw. Zo gauw er voortgang gaat 
komen in de realisering van de boerderij gaan we met hen aan tafel zitten. 
Zowel het Stichtingsbestuur van Erve Kraesgenberg  als wel bet bestuur van 
de Stichting Historische Kring willen graag zoveel mogelijk wensen tijdig 
invullen en daarnaast bezien of er ook aan een 'Oudheidkamer' gedacht kan 
worden. 
Wij houden u op de hoogte. 
Namens het Stichtingsbestuur 
van Erve Kraesgenberg: Sub Smit. 
 
 UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE 

Georg van Slageren 
 
Het overlijden op 19 maart 1934 van Hendrikus Johannes Bonke was voor ds. 
V .E. Schaefer (predikant in Losser van 1905 tot 1942) aanleiding voor een 
onderzoek naar het geslacht Bonke. Op het artikel, dat hij als resultaat 
daarvan in Ons Blaadje publiceerde, kwam later een aanvulling van de hand 
van A. Haga, toenmalig Rijksarchivaris te Zwolle. Het hierna volgende is een 
bewerking van deze beide artikelen, aangevuld met de resultaten van eigen 
onderzoek in ons archief. Een genealogisch overzicht van de familie Bonke 
verscheen eerder in "Oet dorp en marke Losser", jaargang 1993/2 
 
Het organisten - geslacht Bonke 
De Bonkes in Ootmarsum en Denekamp 
Het geslacht Bonke ontleent zijn naam - zoals zoveel families in Twente - aan 
een boerderij en wel aan het erve Bonckinck later ook wel Bonke genoemd, 
dat in Lattrop ligt. Het erf wordt al genoemd in het in 1601 opgemaakte 
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register van landerijen in Twente. Later werden op dit erf meermalen de 
markevergaderingen van Lattrop gehouden. 
 
Als oudste van dit geslacht vond Haga: 
Harmen Bonckinck, later ook wel Bonke genoemd, die op 12 december 1700 
in Ootmarsum trouwde met Stine Boomhuys. 
Uit dit huwelijk werd geboren: 
 
Harmen Bonke, gedoopt te Ootmarsum op 1 april 1707. Hij werd door de 
Marke Lattrop op 12 oktober 1725 ( dus op 18 jarige leeftijd) aangesteld als 
schoolmeester, terwijl hij later ook de functie van boerrichter in de Marke 
bekleedde. Harmen Bonke trouwde op 1 juni 1733 met Janna Scholten. 
Uit dit huwelijk werd geboren: 
 
Harmen Bonke, gedoopt te Ootmarsum op 7 maart 1734 . Hij trouwde 
omstreeks 1758 in Denekamp met Derkje Broese. Zij was een dochter van de 
schoolmeester en organist van Denekamp. Harmen Bonke volgde zijn 
schoonvader na diens dood op als schoolmeester en organist, nadat hij door 
de goedsheren van de Marke Denekamp op 24 mei 1758 als zodanig was 
benoemd. Tegen deze benoeming verzette zich echter de kerkeraad van 
Denekamp, die beweerde alleen gerechtigd te zijn om de schoolmeester aan 
te stellen. Beide partijen wendden zich daarop met een lijvig verzoekschrift 
tot de Provinciale Staten, die op 24 oktober 1759 beslisten, dat de 
goedsheren en de kerkeraad voortaan ieder voor de helft gerechtigd zouden 
zijn om de schoolmeester te benoemen. De benoeming van Harmen Bonke 
bleef echter gehandhaafd. 
 
De Bonkes als organist (en nog veel meer) in Losser 
 

1. 1782. 1845 
Uit het huwelijk van Harmen Bonke en Derkje Broese werd 
geboren: 
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Hermannus Bonke 
Hermannus werd gedoopt te Denekamp op 25 maart 1763. Hij werd in 1782 
in Losser benoemd als schoolmeester, koster en organist. Hij vervulde de 
eerste dienst op 2 februari 1782, zo schrijft ds. J.H. Hulsken (predikant in 
Losser van 1807 tot 1841) in zijn aantekening in het doopboek(!) en bleef 
organist tot zijn dood op 14 januari 1845, dus gedurende bijna 63 (!) jaar. 
 
Hermannus trouwde op 17 september 1784 met Helena Stroink, geboren te 
Oldenzaal op 9 maart 1736. Zijn vrouw was op dat moment dus al 48 terwijl 
hijzelf nog maar 21 was. In onze ogen een merkwaardig leeftijdsverschil. Het 
huwelijk bleef kinderloos. Helena Stroink overleed op 2 mei 1814. 
 
Hermannus hertrouwde al heel snel, namelijk op 7 juli 1814, met Janna 
Immink. Janna was geboren op 24 februari 1795. Haar vader was ds. Jacobus 
Immink, die predikant was in Losser van 1781 tot 1806. Hermannus was op 
het moment van hertrouwen dus 51 en zijn bruid 19 jaar. Een nog groter 
leeftijdverschil dan in zijn eerste huwelijk, maar dan in omgekeerde richting. 
Hermannus Bonke hield kennelijk van uitersten. 
 
De herinnering aan deze eerste Bonke die in Losser organist was, wordt 
levend gehouden door de zandstenen wijzerplaat in de gevel van onze kerk 
met daarin de inscriptie: 
  

"ABONKEDATUM" 
(Dat is Latijn voor: "Gegeven door Bonke") 
 
Hermannus Bonke speelde ook een belangrijke rol op diverse andere 
terreinen in de hervormde gemeente. Zo was hij nauw betrokken bij de bouw 
en het verfraaien van de nieuwe kerk, nadat de oude kerk op 1 januari 1810 
aan de katholieken teruggegeven moest worden. De nieuwe kerk was pas 
echt voltooid toen in 1822 ook het orgel weer geplaatst werd. Dat betekent 
ook dat Hermannus Bonke 12 jaar lang het orgel niet heeft kunnen bespelen, 
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tenminste niet in de nieuwe kerk. Waar het orgel in al die jaren geweest is, is 
nog steeds een raadsel. 
Bleef het al die jaren ingepakt staan op de orgelbeun van de nieuwe kerk of 
bleef het nog dienst doen in de oude – nu katholieke - kerk ? 
 
Ook wordt de naam van Hermannus Bonke in een adem genoemd met die 
van de advokaat Mr. J.W. Racer uit Oldenzaal, als het gaat om de processen 
die in het begin van de vorige eeuw gevoerd moesten worden over de 
eigendom van de kerkegoederen. 
Voor zijn grote verdiensten kreeg Hermannus Bonke door de kerkeraad de 
eretitel "Kerkmeester" toegekend. 
 

2. 1845. 1861 
Uit het huwelijk van Hermannus Bonke en Janna Immink werd geboren: 
 
Hermannus Hendrikus Bonke. 
Hermannus Hendrikus werd geboren op 11 juli 1815. 
Uit het huwelijk werden overigens nog vier andere kinderen geboren, 
waaronder op 13 januari 1821 een zoon Derk, die later lange tijd gemeente-
ontvanger van Losser zou zijn. 
Hermannus Hendrikus trouwde op 1 november 1840 met Maria, Johanna, 
Dorothea Mann, oud 23 jaar en dochter van ds. W .G. Mann, van 1827 tot zijn 
overlijden in 1846 predikant in Denekamp. 
 
Volgens akte van 26 januari 1845 werd Hermannus Hendrikus Bonke op zijn 
verzoek door de kerkvoogden van Losser benoemd tot "organist, koster, 
voorlezer, voorzanger en ontvanger der Hervormde Gemeente" in de plaats 
van zijn overleden vader. Als onderwijzer was hij zijn vader al opgevolgd op 
19 juli 1839. Volgens een missive van 2 februari 1852 gericht aan de 
burgemeester van Losser, was H.H. Bonke in het bezit van de "Acte van den 
3en Rang afgegeven door de prov. Commissie van Onderwijs in Overijssel op 
9 April 1834, met een volledige acte tot het geven van onderwijs in de 
Fransche en Hoog-Duitsche talen, mede afgegeven door dezelfde Commissie 
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den 12 October 1837" . Dezelfde missive zegt: "Het grootste aantal kinderen 
dat de school te Losser bezoekt, beloopt om de 350". Of die 350 tegelijkertijd 
naar school gingen en of ze dan in de oude school (de oude Vereeniging) 
"geborgen" werden, kon ds. Schaefer niet achterhalen. 
 
Hermannus Hendrikus Bonke overleed op 12 september 1861. 
 

3. 1861 - 1912 
Op haar verzoek wordt de weduwe van Hermannus Hendrikus Bonke, Maria 
Johanna Dorothea Mann bij besluit van 16 oktober 1861 door kerkvoogden 
benoemd tot organist, koster, voorlezer, voorzanger en kerkelijk ontvanger 
als opvolger van haar man. De akte van benoeming bevindt zich in ons archief 
maar was aan ds. Schaefer, die schrijft dat de oudste zoon zijn vader 
opvolgde, kennelijk niet bekend. 
Hoe lang moeder Bonke deze functies vervuld heeft en ook of zij ze in 
persoon vervuld heeft is niet duidelijk. De benoeming kan ook bedoeld zijn 
om haar aan de inkomsten uit de functies te helpen. Tenslotte werd zij op vrij 
jonge leeftijd (44) weduwe en was de oudste zoon toen nog maar 18. 
 
Hermannus Johannes Bonke 
Deze oudste zoon - de derde organist uit de familie Bonke was Hermannus 
Johannes. geboren op 7 oktober 1842. 
AI voor 1871 is hij zijn moeder opgevolgd, want op 7 november van dat jaar 
besluiten kerkvoogden tot een nieuwe regeling voor de betreffende functies 
en de inkomsten daaruit. In dat besluit wordt Hermannus Johannes Bonke 
herbenoemd tot organist, koster, voorlezer en kerkelijk ontvanger. 
In I869 had Hermannus Johannes al een eigen gezin gesticht. Hij trouwde op 
21 november van dat jaar met Wilhelmina Stokhorst uit Gildehaus. Uit dit 
huwelijk werden acht kinderen geboren. Van vijf van de kinderen wordt 
vermeld: "jong gestorven". Een zesde overleed op de leeftijd van 16 jaar. Een 
niet ongewoon beeld in de vorige eeuw. In het gezin van de ouders 
(Bonke/Mann) treffen we eenzelfde situatie aan: van de negen kinderen 
stierven er eveneens vijf op jonge leeftijd. 
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Hermannus Johannes Bonke overleed op 18 januari 1912. 
 

4. 1912 - 1934 
In het gezin Bonke/Stokhorst bleven dus maar twee kinderen over: Hendrikus 
Johannes, geboren op 16 maart I 875 en zijn zuster Johanna Adriana, geboren 
op 13 februari 1881. Beiden bleven ongehuwd. 
Johanna overleed op 18 november 1942 als laatste telg van de familie in 
Losser. Zij legateerde een deel van haar bezit aan de diakonie van de 
hervormde gemeente, waartegenover de verplichting is ontstaan om het 
familiegraf te onderhouden. 
 

 
 
Dit graf bestaat nog steeds en is enkele maanden geleden geheel 
gerenoveerd. U kunt het graf vinden, als u de hervormde begraafplaats aan 
de Kloosterstraat oploopt, aan het middenpad direct rechts. Het is de laatste 
rustplaats van de ouders van Johanna (Hermannus Johannes Bonke en 
Wilhelmina Stokhorst), van haar broer Hendrikus Johannes en van Johanna 
zelf. 
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Ook is hier begraven Marinus Didericus , een oom - broer van Hermannus 
Johannes- geboren op 2 mei 1849 en overleden op 2 juli 1913. 
 
Hendrikus Johannes Bonke 
Hendrikus Johannes werd zoals gezegd geboren op 16 maart 1875 en 
overleed in "Ziekenzorg" te Enschede op 19 maart 1934. Officieel werd de 
laatste van het viertal Bonke organisten pas benoemd in 1912, maar al lang 
voor het overlijden van zijn vader in 1912 nam hij de functie van organist 
waar. Dominee Schaefer, die in 1905 in Losser kwam, hoorde de vader nog 
geregeld als voorlezer fungeren, maar slechts een enkele keer spelen. 
Op het orgelspel van de beide laatste Bonkes had ds. J .H. Hulsken zijn 
stempel gedrukt, want diens zetting van de Psalmen en Gezangen werd door 
hen geregeld gebruikt. Ook deelden zij de opvatting van ds. Hulsken, dat het 
orgel is "ter begeleiding van de gemeentezang en dat de organist zich moet 
onthouden van lange voor-, tussen- en naspelen". Er was in hun stijl iets 
sobers en strengs, aldus 
ds. Schaefer, die zijn 
artikel besluit met de 
opmerking dat onze 
gemeente aan de 
familie Bonke veel 
verschuldigd is. Vooral 
de eerste Bonke 
(Hermannus) was ons in 
moeilijke dagen van 
grote dienst. 
 
 GENEALOGISCH INFORMATIECENTRUM TWENTE 

Joke Küpers-Oude Kempers 
De afdeling Twente van de Nederlandse Genealogische Vereniging heeft 
binnenkort de beschikking over een eigen informatiecentrum Na een 
voorbereidingstijd van ruim een half jaar is een speciale werkgroep erin 
geslaagd voldoende genealogische informatie bijeen te brengen, te 
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inventariseren en te catalogiseren om een start te kunnen maken met het 
afdelings-informatiecentrum. Het GenealogischDatabestand Twente, een 
computerbestand met 450.000 namen en een grote hoeveelheid andere 
schriftelijke bronnen zijn in dit informatiecentrum deskundig ondergebracht. 
Het GIT (Genealogisch Instituut Twente) is gevestigd in het Elderinkshuis, De 
Klomp 35, 7511 DG te Enschede, waarin ook het van Deinse Instituut 
(lnstituut voor Streekcultuur) is gehuisvest, voorheen onderkomen voor de 
Oudheidkamer Twente en van de Twente Akademie. Een groot voordeel 
daarvan is, dat de bezoekers van het GIT desgewenst ook gebruik kunnen 
maken van de beschikbare documentatie en informatie van die beide 
instellingen op het gebied van streekgeschiedenis, cultuur enz. Met ingang 
van september 1996 is het GIT geopend vooralsnog elke vrijdagmiddag van 
13 .30- 17.00 uur. Er is iemand van de NGV, afd. Twente, aanwezig om 
bezoekers zo nodig te helpen. Leden van de NGV en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom. 
 
Het Bestuur van de afd. Twente NGV en de werkgroep GIT. 
 
 MUTATIES IN HET BESTUUR 

Het bestuur 
Zoals U allen wellicht weet is Mevr. J. Küpers-Oude Kempers ten nauwste 
betrokken bij het werk van de Nederlandse Genealogische Vereniging, 
afdeling Twente en gaat haar grote interesse uit naar alles wat met 
genealogie en genealogisch onderzoek te maken heeft. 
Deze activiteiten, gebundeld in het GIT, zullen zoveel beslag leggen op haar 
tijd en inzet, dat Joke haar bestuursfunctie in de Historische Kring er voor op 
zal moeten geven. Haar mede bestuursleden hebben daar alle begrip voor, al 
zullen wij haar zeker missen. Gelukkig blijft ze wel lid van de HKL en blijft ze 
ook voor ons bereikbaar voor onze activiteiten, voor ons genealogisch 
onderzoek en voor ons boekje "Oet Dorp en Marke". Wij wensen haar van 
harte een prettige en zinvolle invulling toe binnen het Genealogisch Instituut 
Twente en natuurlijk zeggen wij haar vanaf deze plaats heel hartelijk dank 
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voor al datgene wat ze voor de Historische Kring heeft gedaan en - gelukkig - 
zal blijven doen! 
 
En na de vakantieperiode, met ingang van september, zal de Hr. G. van 
Slageren ons bestuur komen versterken. Als trouwe lezer van "Oet Dorp en 
Marke" kent u de Hr. Van Slageren al wat beter door zijn regelmatige bijdrage 
aan ons boekje, laatstelijk uit het interessante verhaal over dominee Pos. De 
Hr. Van Slageren is van huis uit de Friese nationaliteit toegedaan, maar voelt 
zich sinds 1973 een oprechte Lossernaar, die heel gelukkig is met zijn stekje 
binnen onze dorpsgemeenschap. Dat blijkt onder meer uit zijn lidmaatschap 
van onze Historische Kring, uit de stukjes die hij voor ons schrijft in ons 
boekje en uit zijn bereidwillige toezegging ons te willen helpen met onze 
bestuurlijke werkzaamheden. Wij heten hem van harte welkom en zijn er 
eigenlijk wel van overtuigd, dat er binnen dat bestuur wel een of andere 
zinvolle bezigheid voor hem op de loer ligt. Daar is hij voor gewaarschuwd en 
hij heeft bet risico op zich genomen. 
Daarvoor zijn wij hem dankbaar. 
 
 CURSUSPROGRAMMA VAN DEINSE INSTITUUT 

Herman Bourgonje 
Onderstaand laten wij het cursusprogramma volgen 1996/'97 van de 
Stichting Van Deinse Instituut. U kunt zich voor het deelnemen aan een 
cursus aanmelden: 

• uitsluitend schriftelijk 
• voor 21 september 
• Van Deinse Instituut, De Klomp 35, DG Enschede 
• betaling voor 21 september op girorek.832196 of bankrek. 
• 396890229 t.n.v. Oudheidkamer Twente te Enschede . 

 
U ontvangt na 21 september bevestiging van Uw inschrijving, dan wel bericht 
dat een cursus t.g.v. te weinig deelname niet door kan gaan. In dat laatste 
geval ontvangt u het cursusgeld terug. 
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1. Oud schrift voor beginners. 
Een ieder die zich bezig houdt met historisch onderzoek, b.v. met genealogie, 
en zich ook interesseert voor de tijd van vóór 1800, krijgt te maken met 
schriftsoorten die op school niet onderwezen worden en waar hij geen raad 
mee weet. In de cursus oud schrift worden diverse schriftvormen behandeld. 
Docent: Mw. A.B. van 't Wel-Nieman, archivaris. 
Zes woensdagavonden: 10 en 24 okt., 7, 21 en 28 nov. en 12 dec. 
Tijd: 19.30-21.30 uur te Enschede. 
Kosten, inclusief lesmateriaal: ƒ. 75 ,-- (ƒ. 110,--). 
 

2. Oud schrift voor gevorderden. 
De cursus beoogt in zes lessen hen die reeds enige ervaring hebben met het 
lezen van oud schrift, vertrouwd te maken met karakteristieke 
schriftvoorbeelden, documentsoorten en hun inhoud uit de periode 1500-
1800, in het bijzonder betrekking hebbend op Twente. Men kan voor deze 
cursus nog tot 1 jan. 1997 inschrijven, d.w.z. na afloop van de beginners-
cursus. 
Docent: A.M. Roding, archivaris van de gemeente Enschede. 
De cursus wordt gegeven op zes woensdagavonden in januari, februari en 
maart, steeds van 19.30-21.30 uur. 
Kosten: zie cursus 1. 
 

3. Schrijven is geen kunst. 
Hoe stel ik een artikel samen, hoe maak ik een verslag als afronding van 
gedaan onderzoek. 
Docent: Drs. J.M.M. Haverkate,journalist en schrijver/redacteur van 
historische publicaties. 
Vier woensdagavonden: 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, van 20.00-22.00 
uur. 
Kosten, inclusief lesmateriaal: ƒ. 60,-- (ƒ. 85,--). 
 

4. Orgelbouw en orgelklank. 
Zeven lessen te Enschede, Hengelo en Delden. 
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Docenten: W. Mesdag, organist van de Oude Blasiuskerk te Delden en H.C.J. 
Wullink. 
Tijd: in de periode van 11 januari tot 22 maart. 
Cursusgeld: ƒ. 110,-- (ƒ. 135,--). 
 

5. Het bewaren en conserveren van prenten, tekeningen en 
documenten op papier. 

Drie lessen; les 1 en 2 in Enschede, les 3: Twickel. 
Docente: Mw. DJ. Derkman-Roekevis, kunsthistorica, werkzaam op Twickel 
en bij de stichting Jan Broesecollectie te Markelo. 
Tijd: woensdagavond 15 en 29 januari en 12 februari van 20.00-22.00 uur. 
Cursusgeld: ƒ. 50,-- (ƒ. 60,--) 
 

6. De horigheid in Twente. 
Drie lessen over horigheid, hofhorigheid en hofstelsel in Twente. 
Docent: Mr.R.F.A. Rorink. 
Tijd: zaterdagmiddag 12 en 26 okt. en 9 november van 13.30-15.30 uur. 
Cursusgeld: ƒ. 75,-- (ƒ. 90,--). 
 

7. Onderzoek naar huizen en erven. 
Drie lessen rond de status van boerenerven, huizen en bewoners; de cursus 
geeft goede aansluiting bij bovengenoemde cursus 6. 
Docent: H. Woolderink. 
Tijd: woensdag 12 en 26 maart en 9 april van 19.30-21.30 uur. 
Cursusgeld: ƒ. 50,-- (ƒ. 60,--) 
 
Met uitzondering van de cursussen 1 en 2, waarvoor wij redelijker wijs de 
meeste belangstelling menen te mogen verwachten, hebben wij ons helaas 
moeten beperken tot heel summiere informatie; dit zegt niets over de 
waarde van de overige cursussen, echter. .. 
ons boekje "Oet Dorp en Marke" was al klaar toen deze cursusinformatie ons 
bereikte en wij hebben met enige moeite plaats moeten inruimen om u op de 
hoogte te brengen. 
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Voor meer informatie: H. Zorn, tel. 053-4351088. 
 
Leden van de HKL mogen bij het vermelde cursusgeld uitgaan van 
bet eerste genoemde (=laagste) bedrag. Niet-leden betalen het hoogste 
bedrag. 
 
 BESTELHOEKJE 

H. Scholten-Vos, Gronausestraat 98 
De boeken zijn op bovenstaand adres te verkrijgen. 
 Het Teylershuis en zijn bewoners .................................................... f 4,50  

Geschiedenis van het ruim 3 eeuwen oude huis, met veel genealogische 
gegevens, o.a. over de geslachten Froen of Froon, Teylers en Hulsken. 

 Het Heininkshoes in Dorp losser ...................................................... f 4,50  
 Dit eeuwenoude huis werd bewoond door de geslachten Assink, Lippers, 

Heinink, Winkelkotte en Ten Venne. 
 Monumenten van Losser. Dl. 1 ...................................................... f 25,00 

Rijk geïllustreerd standaardwerk over de grenzen en grensstenen, de 
verdedigingswerken en versterkingen en de borgen en hoven. 

 Losser voorheen en thans II ........................................................... f 29,50 
Nagelaten werk van de oud-burgemeester van Losser, die in 1926 het 
eerste deel publiceerde. 

 St. Catharina-klooster Almelo en Klooster Maria Vlucht op de Glaan  .....  
 ........................................................................................................ f 10,00 

 Het voormalige Almelose klooster werd in 1665 opgeheven en de zusters 
vonden een wijkplaats direct over de grens, waar het klooster onder de 
naam Mariavlucht tot 1811 bleef voortbestaan. 

 Grondstukken en bewoners van Dorp en Marke Losser omstreeks 1820 
resp. 1832. Samen 3 delen ............................................................. f 25,00 

 Alle veldnamen, boerderijen, huizen, bewoners/eigenaren, en daarbij 
een schat aan historische gegevens en kaarten. 

 Losser en zijn kerkdorpen in oude foto's I en II. per deel .............. f 25,00 
Historischefoto's over Dorp en Marke Losser en de kerkdorpen 
Overdinkel, Glane, De Lutte en Beuningen. 



 

27 

 Bernardus Stichting Losser, 1916 - 1991. .................................. f 17,50 
Geschiedenis van het ziekenhuis/bejaardenhuis, waar de verzorging in 
handen was van de Zusters van de orde van Julie Postel uit Boxmeer. 

 In Losser is niets gebeurd ... 1940 - 1945 . ..................................... f 35,00 
Losser en zijn kerkdorpen ten tijde van de Duitse inval, de bezetting en 
de bevrijding. 

 De Schultinchof Losser ..................................................................... f 9,50 
Het oude gewaarde erve, later bekend als Greve en Smit en de 
geslachten die er woonden. 

 


