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STICHTING HISTORISCHE KRING LOSSER 

 

De Stichting Historische Kring Losser stelt zich ten doel de kennis en de interesse 

voor de geschiedenis van Dorp en Marke Losser te bevorderen in de meest brede zin.  

 

 

(Bestuurs)leden van de Kring maken deel uit van de Stichting Dorpsbleek, Gemeente-

lijke Straatnaamcommissie, Gemeentelijke Monumentencommissie en Stichting Erve 

Kraesgenberg. 

 

  

De jaarcontributie bedraagt ƒ 20,-. Voor een echtpaar ƒ 25,-.  

 

 

Rekeningen t.n.v. Stichting Historische Kring Losser:  

Rabobank Losser 33.73.08.098  

Postbank 3.121.136  

 
Losse nummers a ƒ 2,50 verkrijgbaar bij de redactieleden 

OET DORP EN MARKE 
verschijnt vier keer per jaar onder verantwoording van de Stichting Historische Kring 

Losser, Opgericht 1969. 

 

Het bestuur is momenteel samengesteld als volgt:  

 

Thea Evers-Evers (vz.)  Staringstraat 7  7581 BL Losser 538 2613  

Herman Bourgonje (secr.) )* Enschedesestr. 19  7582 AE Losser` 538 1615 

Georg van Slageren (pmr.)* Hogeweg 36  7582 CH Losser 538 2850 

Leo Augustijn)* Dingeldeinstraat1 7582 ZM Losser 538 6190 

Stieny Meijerink-Hannink Lutterstraat 53  7581 BT Losser  538 5396 

Hermien Scholten-Vos Gronausestraat 98  7581 CJ Losser  538 1972 

Suub Smit  St. Maartenstr. 24  7581 AL Losser  538 8996 

)* redactieleden  
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Bij het boekje van oktober 1998 

 

De kinderen gaan weer naar school, zo vertelden ons de spandoeken langs 's 

Heren wegen. En als die mededeling alom verspreid wordt begint het ook in 

de Historische Kring te 'kriebelen': er moet weer wat gebeuren. 

Op zaterdag 5 september was het dan zover: de ontmoetingsdag Losser-

Emsbüren. De HKL had in het kader van die ontmoeting een interessante en -

gelukkig ook goed bezochte - tentoonstelling ingericht in de AloysiusschooL 

Een week later op vrijdag 11 september vond de officiële uitreiking van de 

eerste exemplaren van het boek '400 jaar Hervormden in Losser' plaats: 

geslaagd en gezellig. Zaterdags konden de bestelde boeken afgehaald 

worden in het Aleida Leurinkhuis. Ook hier had de HKL weer een 

tentoonstelling ingericht van foto's en ander materiaal uit het kerkarchief. 

Elders in dit boekje leest u er meer over. 

Als u dit leest hebben we ook de eerste lezing van dit seizoen al weer achter 

de rug. Dick Schlüter zal ons op dinsdag 13 oktober vertellen over het door 

hem bewerkte dagboek van Sweder Schele, de landjonker op de havezate 

Weleveld bij Borne en op Huize Welbergen in Münsterland. 

En reserveert u al vast maandag 4 januari 1999, de dag van de niejoarsvisite. 

De rozijnen voor de boerenjongens staan al in de brandewijn! 

Activiteiten genoeg dus. Wij voegen daar nog het derde boekje van dit jaar 

aan toe en hopen dal ieder er iets van zijn gading in vindt. Veel genoegen 

wenst u 

De redactie 
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Bedankt ... 

 

➢ mevrouw Poorthuis-Schreur voor een foto, groot formaat, van een 

Kindsheidoptocht uit 1926; 

➢ mevrouw G. Hogebrink voor een unieke ansichtkaart met gezicht op 

de r.k. vereniging, de pastorie en de kerk, ongeveer 1918 en een 

aantal bidprentjes voor de HKL-verzameling; 

➢ de heer G. Bruinink voor historische documenten en persoonlijke 

paperassen, o.a. een Bescheinigungs Buch über die lnvaliditäts- und 

Arbeitsversicherung van een arbeidster van Spinnerei Deutschland in 

Gronau uit het jaar 1919, een bidprentje van pastoor Huser (van 

1904 tot 1911 in Losser), een interieurfoto van de H. Maria 

Geboortekerk uit 1913 en twee interessante brieven, die een 

dienstplichtig soldaat in 1916 aan zijn ouders in Losser schrijft. Als 

het technisch mogelijk is zullen we één van deze brieven in dit of in 

het volgende boekje afdrukken; 

➢ mevrouw M. T. van Veen Reuvekamp voor de prachtige foto, groot 

formaat van de Chr. Gem. Zangvereniging "Looft den Heere" uit 

1934, die zij voor vernietiging wist te behoeden. Mevrouw W. de 

Graaf-de Jong Pen kon alle personen op deze foto 'benoemen'; 

➢ de heer J. van Huizen (uit Denekamp) voor een foto van "De 

Zangvogeltjes': het kinderkoor van "Looft den Heere". Deze foto is 

ook gemaakt in 1934 en ook van deze foto wist mevrouw De Graaf 

iedereen te 'benoemen'.  Van de heer Van Huizen ontvingen wij 

verder nog foto's van de chr. Bewaarschool en van de zondagsschool 

van de hervormde gemeente, eveneens uit de dertiger jaren; 

Aan de vriendelijke gevers harte lijk dank. Wij willen hen gaarne als 

voorbeeld stellen aan u allen. 

Gedenk de Historische Kring! 

Het bestuur 
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400 jaar Hervormden in Losser 
 
Met de presentatie van het boek '400 jaar Hervormden in Losser' heeft de 
Historische Kring Losser' 400 jaar plaatselijke geschiedenis bijgeschreven. 
Aldus de Nieuwe Dinkeliander van 16 september jl. 
Vrijdag 11 september jl. werden in Ons Gebouw de eerste exemplaren van 
het boek door voorzitter Thea Evers van de Historische Kring aangeboden aan 
de beide huidige predikanten van de hervormde gemeente mevrouw ds. A. 
Fuhrmann en ds. W.J. van Sintmaartensdijk en aan hun voorganger ds. W.P.J. 
Janssen. 
 

 
 
" Het is mede dankzij een financiële bijdrage van de hervormde gemeente 
een fraai en kloek en ook nog betaalbaar boek geworden over een 
belangwekkend onderdeel van de geschiedenis van ons dorp", zei Thea Evers 
trots tot de vele genodigden. Het is ook een waardevolle schets uit een 
periode dat mensen van verschillend geloof lijnrecht tegenover elkaar 
stonden. Als een rode draad loopt door het boek het beeld van de 
verhoudingen tussen katholieken en protestanten. 
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De heer H. Mannak, de voorzitter van de kerkenraad, hield een toespraak 
waarin hij de inhoud en de kern van het boek zeer treffend weergaf. 
Hij noemde het een voorrecht om als kerkbestuur deel te hebben aan het 
vierde jubileumfeest van de hervormde gemeente. 
"Zo volledig zicht krijgen in het verleden van onze kerk middels dit boek geeft 
een ferme steun in de rug van het kerkenwerk", zo zei hij. "In deze tijd waarin 
bijna alles bediscussieerbaar is en waarin vaste patronen niet of nauwelijks 
meer bestaan geeft dit boek inzicht in de kenmerken en patronen die passen 
bij de weg die de Hervormde Gemeente Losser is gegaan. Het helpt ons als 
kerkenraad sturing en richting te geven aan onze hervormde gemeente". 
 
"Van Pibo Ovitius van Abbema die zijn bladzijden schreef in het 
geschiedenisboek van onze kerk tot Wouter Johan van Sintmaartensdijk en 
Andrea Fuhrmann die nu hun bladzijden schrijven. Opvallend dat één ding in 
onze gemeente niet is veranderd: het praten over de predikant. Pro en 
contra vinden hun weg. De kerkhistoricus Dalenoort die Pibo Ovitius een 
kwakzalver en charlatan noemt, de waarderende woorden van ds. Schaefer 
over ds. Froen, de liefdevolle woorden van Aleida Leurink over haar man ds. 
Henricus Keller en haar zoon Joan, de grote sympathie, die zelfs (hoe on-
twents) werd uitgesproken, van de gemeente voor ds. Pos, meningen over 
het gedrag van ds. De Geer, de waardering voor ds. Schaefer die door zijn 
kinderen volstrekt niet werd onderstreept, de vertrouwdheid tussen de 
gemeente en ds. Postma, die trouwens ook op zoek moest naar een nieuwe 
pastorie en de dichtregels over ds. Sudhölter die zeiden: ' ....Een pas 
getrouwde dame, die ook nog preken kon. Daarnaast de zegen en 't gebed, 
ze heeft het allemaal gered'. 
 
Vele hoogtepunten, in 400 jaar op velerlei wijzen tot stand gekomen. 
Hoogtepunten die wellicht nu soms als dieptepunt kunnen worden gezien, 
maar in hun tijd bepalend waren voor het wel en wee van de gemeente. 
Tezamen vormden zij een bonte schakering van gebeurtenissen, waarin de 
gemeente alle aspecten van vreugde en verdriet heeft gekend. Van 
Martinuskerk naar het huidige kerkgebouw in 1810, het orgel, de moordpartij 
in 1904, de nieuwe pastorie in 1955 en Ons Gebouw in 1933, het ontstaan 
van verenigingsleven, de CVO School in 1930, de eerste vrouwelijk 
ambtsdrager in 1962 en de eerste vrouwelijke predikant in 1985, de 
tegenstellingen tussen katholiek en protestant, maar ook hun samenwerking 



 

10 

die zoals ds. Wim Janssen in zijn werkverslag zegt 'de kerken siert' en de 
eerste duobaan in 1996. 
Om al deze gebeurtenissen heen hebben gemeenteleden geleefd en 
geloofd". 
Tenslotte sprak de heer Mannak zijn grote dank en waardering uit aan Georg 
van Stageren, die samen met de Historische Kring Losser dit boek het licht 
heeft laten zien. 
 
Dominee Van Sintmaartensdijk noemde het boek in zijn toespraak 'een 
monument van plaatselijke geschiedschrijving'. 
"De wijze van schrijven geeft kleur aan het verhaal", zo zei hij. "Het boek 
geeft inzicht in de historie met oog voor details en getuigt van liefde voor de 
kerkelijke gemeente. Het is een geschenk van grote en blijvende waarde". 
De schrijver zelf had tenslotte het laatste woord en vertelde hoe hij er toch 
toe gekomen was om in te gaan op het verzoek van het bestuur van de 
Historische Kring om de geschiedenis van de hervormden in Losser te boek te 
stellen. Het besef dat er in 1998 drie bijzondere gebeurtenissen te herdenken 
zouden zijn (de komst in 1598 van de eerste predikant, de komst in 1698 van 
Aleida Leurink naar Losser en het tot stand komen van de eerste grondwet in 
1798, die er uiteindelijk toe leidde dat de hervormden de Martinuskerk weer 
terug moesten geven aan de katholieken) gaf uiteindelijk de doorslag. 
 
Ter gelegenheid van het verschijnen van het nieuwe boek was zaterdag 12 
september in het Aleida Leurinkhuis een expositie van foto- en ander 
archiefmateriaal ingericht. 'Topstukken' waren, naast de eerste 
kerkenrekenboeken vanaf 1678, de door ons lid de heer Cromhoff uit 
Deurningen welwillend ter beschikking gestelde statenbijbel van ds. Jan 
Hendrik Hulsken (predikant in Losser van 1808 tot 1841) en een fraaie kopie 
van het dagboek van Aleida Leurink. 

Attentie 

 

Er zijn ongeveer 40 bestelde en betaalde exemplaren van het boek niet 

afgehaald. 

Afhalen kan alsnog gebeuren op het adres: Hogeweg 36 
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Weet u soms wat van het weer? 

De historicus Dick Schlüter (u weet wel: van Sweder Schele!) en de 
weeramateur Johan Effing uit Losser zijn bezig met een project om het weer 
in Twente over de afgelopen 1000 (jawel duizend!) jaar in kaart te brengen. 
Tevens willen de onderzoekers, waar dit mogelijk is, een relatie leggen tussen 
het weer en (het mislukken van) de oogst, respectievelijk de invloed van het 
weer op historische gebeurtenissen: bijv. stads en dorpsbranden, 
belegeringen, beschadiging aan gebouwen door overstromingen, enz. Via de 
insteek van het weer willen de onderzoekers de sociaal-economische 
geschiedenis van Twente verrijken en van nieuwe gezichtspunten en 
informatie voorzien. 
 
Zelf zeggen de onderzoekers er dit van: "Uiteraard is dit een 
meerjarenproject en wij zitten als historicus en weerspecialist volop in de 
verzamelfase, waarbij wij veel hebben aan het werk van historisch geograaf 
Jan Buisman {'1000 jaar weer in Nederland'), waarover u misschien wel in de 
Twentsche Courant Tubantia hebt gelezen. Onze regionale studie, die in 2001 
moet verschijnen, is in wezen een detailonderzoek dat aan zal sluiten bij het 
grote lijnenproject van Buisman. 
Kern van het boek zal onder andere worden de invloed van het weer op de 
oogst/prijzen in Twente en de invloed op of relatie met historische 
gebeurtenissen. Tevens zal in de bijlage een compleet overzicht worden 
gegeven van de weersomstandigheden per seizoen gedurende de afgelopen 
1000 jaar, voor zover dat te achterhalen valt". Tot zover de beide 
onderzoekers. En zij vragen aan ons: 

• Zijn er in de historische vereniging leden die zich bezig gehouden 
hebben, of zich nog bezig houden, met het verzamelen van weer-
/oogst- en/ of prijsgegevens die betrekking hebben op het 
werkgebied van uw vereniging of Twente in het algemeen? 

• Zijn er in uw verenigingsorgaan in de loop der jaren artikelen met 
bronvermelding geschreven, waarin informatie is aan te treffen over 
de weersomstandigheden in een bepaalde tijd? 

• Zijn er in uw verenigingsorgaan in de loop der jaren artikelen met 
bronvermelding geschreven, waarin informatie is aan te treffen over 
(het mislukken van) de oogst of de prijzen van rogge en/ of andere 
producten? 
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• Is het misschien mogelijk om een oproep te plaatsen in uw 
verenigingsorgaan met informatie over dit project? 

Tot zover de twee onderzoekers. Kijk, beste lezers, met de eerste drie 

sterretjes komt uw HKL ook niet zo erg veel verder: wij hebben geen ervaring, 

geen bronnen, geen know how, maar we zien het belang van zo’n 

hemelsbrede studie wel in. Met dat laatste sterretje heeft de historische 

kring de minste moeite en we voldoen heel graag aan het verzoek de oproep 

te plaatsen. En wij hopen van harte, dat er positieve reacties boven water 

komen die een bijdrage kunnen zijn bij het voorgenomen project. 

Een voorbeeld van waar genoemde heren naar op zoek zijn, is het stukje van 

Johan Effing over het weer tijdens de grote brand van Enschede in 1862 dat u 

elders in dit boekje kunt lezen. 

Eventuele reacties graag naar 

de heer Johan Effing, tel. 053 - 538 28 65. 

Het weer tijdens de grote brand van Enschede in 1862 

 

Het gebeurde op een prachtige zonnige woensdagmiddag 7 mei 1862 dat zich 

in Enschede een ramp voltrok . 

Al enkele weken was er bijna geen regen gevallen. De temperatuur was eind 

april, begin mei tot voor de tijd van het jaar zeer hoge waarden gestegen. Op 

de 6de  mei daags voor de brand steeg de middagtemperatuur tot zomerse 

waarden. In Maastricht werd 's middags om 2 uur een temperatuur 

opgetekend van 27 C en te Utrecht 25°. Deze temperaturen waren 

puntwaarden van dat tijdstip. Maximum en minimum temperaturen werden 

in die tijd nog niet opgetekend. In Twente werden bijna geen waarnemingen 

verricht. Alleen in Ootmarsum zijn vanaf eind 1859 tot 1865 wat cijfers 

bekend. Uit deze schaarse waarnemingen valt af te leiden dat het voorjaar 

veel droger is geweest dan normaal. 



 

13 

Volgens de aantekeningen heeft de wind in de dagen voor de brand geruime 

tijd als een zeer schrale krachtige wind uit oostelijke richtingen gewaaid. Dit 

duidt op hoge druk ten noord oosten van ons land. Alles was dus kurkdroog, 

zoals dat wel vaker gebeurt in deze tijd van het jaar. Aan het verloop van de 

luchtdruk is te zien dat er een weersomslag aan zat te komen. 

Aan de windrichting is te zien dat in het zuid westen van het land de wind al 

naar westelijke richtingen was gedraaid. Over het weer van die voor 

Enschede fatale dag ontleende ik aan het Jaarboek 1862 van het KNMI 

onderstaand artikel. 

Johan Effing 

Den 7de  woei er 's morgens een ZO. tot 0. wind ; te Breda was de windrigting 

echter ZW. 

Namiddags ten 2 ure bleef die rigting nog de heersende, doch te Vlissingen 

woei een sterkere ZZWW. en te Maastricht een sterke WZW. wind. Van 3 tot 

3_ ure viel er te Vlissingen ene zware regenbui vergezeld van onweer in de 

verte. Ten 3 ure betrok te Groot- Ammers de lucht; terzelfder tijd vertoonden 
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zich te Oasterhuizen buijen inhet Z. en ZO. en viel te 's Gravenzande een N. 

wind in. Ten 31/2 ure viel te Groot- Ammers een sterke ZW. wind in; het 

werd buijig en guur. Te ’s Gravenzande liep op den dienzelfden tijd van Z. 

naar ZW. met onweêr. Te Utrecht betrok ten 31/2 ure de lucht op eenmaal 

en er trok een zware bui van het ZZO.naar het NNW. even ten ZW. van het 

zenith blijvende. Dit ging vergezeld met strerken winden en eenigen regen. 

Donder werd niet of zeer twijfelachtig ten 41/2 ure in het NW. gehoord. 

Omstreeks opdienzelfden tijd was de wind te Enchede zeer veranderlijk, er 

viel daar regen en ook had daar, bij den brand, die deze stad vernielde , 

onweder plaats. Ten 4 ure had men te Slijk- Ewijk donder in het Z., en W.; te 

Oosterhuizen werd bij ZZO. wind donder in het Z. vernomen. Ten 4 ure had 

men te Slijk-Ewijk donder in het Z.; en W.; te Oosterhuizen werd bij ZZO. wind 

donder in het Z. vernomen. Te Ouddorp bij Alkmaar had men ten 5 ure 

onweder, en te Delle, mede op hetzelfde uur, vergezeld van regen en hagel. 

Te Oosterhuizen had men van 5 tot 51/2 ure zwaar onweder in het W., terwijl 

aldaar in het O. en ZO. donder werd gehoord. Op denzelfden tijd betrok te 

Helder de lucht met sterken wind en donderbuijen. Te Workum had men van 

51/2 tot 7 ure onweder doch het bleef op eenigen afstand. Ten 6 ure viel 

aldaar een hevige windstoot uit het ZW. In Van 6 tot 7 ure had men te 

Ootmarsum onweder in het ZW. en ten 7 ure donderde het te Helder. 

Te  71/2 ure had men te 's Gravenzande nogmaals onweder vergezeld van 

sterken wind. Te Leeuwarden had men te 8 ure onweder, vergezeld van eene 

windhoos. De wind, die daar steeds oostelijk geweest was liep 's avonds laat 

naar het ZW. De berigten, die hier zooveel mogelijk in tijdorde zijn 

gerangschikt, overziende, blijkt het ten duidelijkste dat er des morgens een 

vrij sterke ooste- zuid ooste wind heerschte; dat er uit het zuidwesten een 

sterke luchtstroom kwam opzetten waarbij de lucht betrok en zich 

donderbuijen vormden; dat deze allengs van het ZW. naar het NO. trokken of 

liever dat zij in die richting zich achtereenvolgens vormden; dat er 

hoogstwaarschijnlijk meerdere buijen te gelijk waren, want op enkele 

plaatsen zag men in verschillende rigtingen onweders, en dat de zuidweste 

wind reeds denzelfden avond meester was op het geheele terrein. In dien het 
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getal plaatsen van waar de berigten bijeengebragt konden worden nog groter 

was en op alle nauwkeurig de rigting en kracht van den wind, de rigting 

waarin men het onweder zag opkomen of ontstaan en wegdrijven , de 

verschijnselen die daar mede gepaard gingen enz. waren opgegeven, dan zou 

het nog duidelijker in dit voorbeeld blijken, welke voorwaarden er moeten 

bestaan en welke omstandigheden er moeten meewerken om onweders te 

doen geboren worden.  

Zoodoende zou men welligt het tot nu toe nog duistere van het ontstaan en 

verloop van het onweder worden opgehelderd en het daaruit waarschijnlijk 

blijken, dat dit plaats heeft wanneer luchtstroomen van zeer verschillende 

temperatuur en vochtigheidsgehalte elkander ontmoeten en doordringen, 

zoo als dit reeds meermalen in de jaarboeken van het Meteorologisch 

Instituut is uiteen gezet. Het blijkt tevens uit voorafgaande ten duidelijkste 

dat de invallende zuidweste wind door impulsie was ontstaan, want hij 

plantte zich voort in de richting van ZW. naar ZO. De snelheid waarmede deze 

luchtstroom zich bewoog was vrij groot. 
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Heeft u iets met Lonneker? 

 

De Genealogische Werkgroep Twente, een werkgroep van de afdeling 

Twente van de Nederlandse Genealogische Vereniging, heeft na circa 4 jaar 

werken de totale transcriptie van het markeboek Lonneker nagenoeg klaar. 

Er is door diverse mensen van de werkgroep veel werk verzet. 

De marke is vooral in het oosten van ons land de voorganger van de huidige 

gemeente. Het was een verband van meestal boerenbedrijven, die een groot 

deel van de grond van de marke gezamenlijk beheerden. Voor het uitvoeren 

van deze taak werden er bijeenkomsten gehouden en afspraken vastgelegd. 

Ook de praktische en financiële bijdragen aan de algemene taken van de 

marke, werden in het markeboek opgenomen. Hierdoor komen in dit boek 

veel namen van erven en de daarop wonende personen voor. 

De marke Lonneker besloeg globaal het noordelijke deel van de huidige 

gemeente Enschede.  

Het markeboek beslaat de periode tussen 1545 en 1756 en zal ruim 200 

bladzijden tellen. Het is een transcriptie van alle thans bekende stukken. Het 

boek bevat een index op achter- boerderijen plaatsnamen. Tevens is er een 

uitgebreide woordenlijst aanwezig met verklaringen van nagenoeg alle 

mogelijk onbekende woorden die in de transcriptie voorkomen. De historie 

van de marke Lonneker kan door bestudering van deze transcriptie een 

nadere invulling krijgen. Ook voor genealogen die in de voormalige marke 

Lonneker zoeken, is dit boek een aanbeveling. Het boek wordt uitgebracht in 

de serie Twentse genealogische en historische bronnen nummer 20. 

Het boek zal bij voorinschrijving (voor 1 november) ƒ 37,50 gaan kosten. 

Daarna kost het ƒ 42,50 (beide prijzen excl. f 10,00 verzendkosten). Het boek 

verschijnt uiterlijk l december a.s. 

Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door: 

de heer A.P.C. Kwaaitaal, Dennenbosweg 17, 7556 CD Hengelo, (tel. 074 

2434002). 
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Als u dus iets met Lonneker heeft ligt hier een nieuwe en ongekende 

mogelijkheid! De Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Twente 

vraagt ons ook u vast mee te delen dat de tweejaarlijkse 'VoorOuderdag 

Twente" zal worden gehouden op 13 maart 1999 van 10.00 tot 16.00 uur bij 

De Bijenkorf te Borne. 

Landweren 

 

Losser is één van de weinige gemeenten in Nederland, waar de landweren zo 

volledig mogelijk in kaart zijn gebracht. In het standaardwerk 'Monumenten 

van Losser' uit 1980, geeft Ben Olde Meierink een uitvoerige inventarisatie en 

beschrijving van deze historische landschapselementen. 

De oude landweer aan de Gildehauserstraat. 
 
Aan het einde van de Gildehauserstraat ligt aan de rechterkant ook een 

restant van zo’n oude landweer, waarvan echter het oorspronkelijke karakter 

steeds meer wordt aangetast. Landweren zijn helaas geen beschermde 

monumenten en daardoor zeer kwetsbaar. Ook beschikt de Historische Kring 

niet over machtsmiddelen, waarmee zij een bescherming van de in haar ogen 
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historische monumenten kan afdwingen. Zij kan alleen bij de gemeente dit 

soort zaken onder de aandacht brengen en wijzen op het historische belang, 

ook van deze landschapselementen.  

Middels een schrijven van onze secretaris aan het gemeentebestuur is dit dan 

ook gebeurd. Daarnaast heeft Stiny Meijerink een inventarisatie gemaakt van 

deze en andere landschappelijke elementen, die in historisch opzicht van 

belang zijn. Dit overzicht hebben we ook laten toekomen aan de Losserse 

afdeling van het IVN, zodat ook zij hiervan op de hoogte zijn. 

Het leek ons een goede zaak om dit alles ook eens onder uw aandacht te 

brengen. Daarbij maken we gebruik van een artikel, dat vier jaar geleden, in 

1994, verscheen in de N.R.C, in een serie onder de titel 'DE AARDEN 

MONUMENTEN VAN NEDERLAND.' Een daarvan ging over LANDWEREN en 

werd geschreven door Miehiel Hegener. Het leek mij en goede zaak om u 

daar alsnog van in kennis te stellen. Mocht u meer willen weten, dan geeft 

het boek van Ben Olde Meierink dus uitstekende informatie. 

De uitgave is nog steeds te koop voor f 15,-, waarbij moet worden 

opgemerkt, dat de opbrengst van dit boek reeds enkele jaren ten goede komt 

aan de Stichting Erve Kraesgenberg. Hebt u deze uitgave nog niet zelf, of wilt 

u er misschien nog iemand een plezier mee doen, bedenk dan dat er nog 

maar een beperkte voorraad is. 

Thea Evers 

LANDWEREN 

Sommige zijn kilometers lang, elders resteert nog een enkel fragment, maar 

verreweg de meeste landweren zijn verloren gegaan. De landweer was het 

langeafstandshek van de late middeleeuwen: een aarden wal van gemiddeld 

een meter hoog, met ondiepe greppels of sloten aan weerszijden. Op de wal 

groeide een dichte vegetatie van doornige planten, de voorloper van de 

prikkeldraadversperring. 

 Aldus was een landweer het duurzame middel tegen bonje met buren, en 

tegelijkertijd de aarden variant van het menselijke wantrouwen. Als boeren 
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een landweer rond hun marke opwierpen was dat nauwelijks een bijdrage 

aan de regionale gezelligheid. De doorgangen bleven open zolang de 

betrekkingen met de omliggende marken aan 

vaardbaar waren, en ze gingen direct dicht, als er bijvoorbeeld koeien 

werden gestolen. 

Landweren lagen niet alleen rond marken. Stadsbesturen brachten zo een 

scheiding aan tussen stadsweiden en de rest van de wereld; graven en 

hertogen markeerden er hun territoir mee. Wie wilde - en dat kwam voor -  

 

Nabij grenspaal 21 in het Lutterzand ligt nog een fraai fragment van de 

Bentheimer landweer bestaande uit een brede wal begeleid door twee 

grachten. 

- kon er ook één maken rond zijn hoeve. Vooral de landweren rond marken 

hadden in de eerste plaats tot doel het vee tegen te houden. 
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Echt origineel is het hele idee niet te noemen en toch is de Nederlandse 

landweer op zichzelf weer afgebakend door ruimte en tijd. 

De eerste Nederlandse landwere wordt in 1313 vermeld. Omstreeks 1350 

sloeg de rage echt toe, terwijl landweren van na 1450 uitzondering zijn; wel 

bleven ze nog eeuwen daarna in functie. 

Onze voorouders waren zo goed min of meer tegelijkertijd te beginnen met 

het opwerpen van landweren en het bijhouden van stadsuitgaven. Vlooi 

maar na waar ergens een speter en zijn knecht het terrein in werden 

gestuurd en een 'nieuwe' landweer is al half gevonden. 

In de veenweidegebieden van Holland, Utrecht en Friesland waren genoeg 

langgerekte waterpartijen om vijandelijke cavalerieën het voortgalopperen te 

beletten, maar merkwaardig is, dat landweren op de zandgronden lang niet 

overal voorkomen: hoofdzakelijk in de Achterhoek, Limburg en Twente. Een 

deel van de verklaring is dat het verschijnsel uit Duitsland was komen 

overwaaien. 

Eén van de weinigen die zich langdurig en diepgaand met landweren hebben 

beziggehouden, is Ben Olde Meierink. Hij studeerde kunstgeschiedenis, 

vestigde zich als bouw- en tuinhistoricus en schreef onder meer De 

monumenten van Losser (1980). 

Losser ligt in Twente en een van die monumenten ligt weer in de tuin van zijn 

ouderlijk huis: het stuk landweer waardoor zijn belangstelling werd gewekt. 

In wettelijke zin zijn alleen drie of vier stukken landweer in Limburg tot 

monument verklaard. 

Olde Meierink tekent aan, dat hij en anderen ooit druk zijn geweest om ook 

een paar Twentse fragmenten monumenten wettelijke bescherming te laten 

krijgen. 'Maar uiteindelijk besliste Monumentenzorg, dat zij zich eigenlijk niet 

met landweren bezighielden. We moesten naar de Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemonderzoek.'(ROB) Ook daar bleken de landweren niet 
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echt thuis te horen en resultaat is dat bijna alle resterende fragmenten in 

Nederland ongestraft kunnen worden omgespit of weg gebulldozerd. 

Wie een landweer opgraaft, vindt bijna gegarandeerd, niets bijzonders. Hun 

wetenschappelijke waarde is daarom niet al te groot, betoogt het hoofd van 

de ROB, drs. R.H.]. Klok. Landweren zijn geen grote zorg voor de dienst. 'Wij 

hebben al zoveel te doen. Als het aan mij lag zouden ze wel geïnventariseerd 

worden, net als vergelijkbare landschapselementen als middeleeuwse dijken. 

Voorlopig is de planologie het beste middel om dit soort historisch 

geografische landschapselementen te beschermen.' 

Hoe dan ook, je kan terreinelementen pas behouden als je weet waar ze 

liggen, en op dat punt gaat het met de landweren al een beetje verkeerd. 

Olde Meierink ontvouwt de kaart die bij zijn boek hoort. Alle hem bekende 

landschapsfragmenten in de gemeente Losser staan er op, de bekende ex-

landweerfragmenten incluis. In termen van kaartsymboliek de stippeltrace's 

zijn aanzienlijk langer en talrijker, dan de onderbroken lijnen, die aangeven 

wat er nog staat. Olde Meierink: 'Ik denk dat ze nu in Losser wel allemaal 

gevonden zijn, maar in grote delen van Nederland is er nooit systematisch 

naar gezocht. Veel stukken landweer liggen nog op hun ontdekking te 

wachten.' 

In afwachting van de dag, dat alle Nederlandse landweren ontdekt zijn en 

duidelijk vermeld staan op bestemmingsplankaarten, vormt de 

natuurbescherming een bedreiging en een steun. 'De beplanting werd 

gesnoeid toen de landweren nog in functie waren, maar dat gebeurt allang 

niet meer. Nu groeien er vaak mooie bomen op landweren; de bomen mogen 

niet zomaar weg, en zo zijn de wallen beschermd' Ondertussen zijn er genoeg 

boeren, die landweren van opzij attaqueren door belendende akkers ieder 

jaar met een of twee voren uit te breiden. 

Olde Meierink: 'Traditioneel waren boeren de vijanden van de oude 

landschapselementen. Landweren verdwenen bij ruilverkaveling, of omdat ze 

gewoon in de weg zaten. Maar sinds kort zit het grootste gevaar bij de 
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natuurontwikkeling'. Gevallen van geëgaliseerde landweren kan hij nog niet 

rapporteren, wel van meso- en neolithische bodemsporen, die werden 

uitgewist bij de wegbereiding voor nieuwe natuur in een beekdal’ 

Als de natuurontwikkeling doorzet, vreest Olde Meierink voor het lot van 

massa’s aarden monumenten. Eén van zijn zorgen: 'In de Blauwe Kamer bij 

Rhenen, waar nu natuurontwikkeling plaatsvindt, zijn al een paar voorvelden 

vergraven van de Grebbenlinie.' 

Dat brengt ons bij Nederlands bekendste landweer, de laatste die werd 

opgeworpen en de laatste die werd gebruikt. In 1740 vreesde Utrecht, dat de 

vijandige Fransen wel eens via Duitsland zouden kunnen binnenvallen; in 

plaats daarvan vielen de Duitsers twee eeuwen later zelf binnen. De 

Grebbenlinie, Nederlands laatste hoop, was bij de aanleg al van bastions 

voorzien, en in deze eeuw kwamen daar nog eens bunkers bij. Die 

toevoegingen vragen om personeel, en het wezenlijke van de laat-

middeleeuwse landweren was juist, dat je er geen omkijken meer naar hebt: 

maak hem hoog, zorg voor een stevige, dichte begroeiing met goed veel 

doornen en concentreer je personeel in tijden van gevaar bij de doorgangen. 

De Grebbenlandweer is één van de best bewaarde, en Staatsbosbeheer is 

plaatselijk bezig met restauratie (terwijl in Leusden een deel verloren dreigt 

te gaan bij de aanleg van een industrieterrein). 

Van laat-middeleeuwse landweren die provincies (of hun voorlopers) 

moesten beschermen, resten ons slechts wat fragmenten. Olde Meierink: 

'Precies over de oude oostgrens van Gelre loopt er bijvoorbeeld een, al is die 

niet terug te vinden in de geschreven bronnen. dat is wel het geval met de 

landweer over een deel van de grens van Gelreen Salland. In de late 

middeleeuwen had de jaarmarkt van Deventer een enorme reputatie. 

Handelaren uit heel west Europa, uit Maagdenburg zelfs, kwamen er naartoe. 

Maar op de heen- of de terugweg werden ze steeds vaker overvallen door 

Gelderse troepen. Vandaar die landweer'. 
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Boek-bestelhoekje  

G.W.Th. van Slageren, Hogeweg 36  

De boeken zijn op bovenstaand adres te verkrijgen.  

 Losser omstreeks 1890 .............................................................. ƒ 10,00  

Een beeld van een keihard en armelijk bestaan in een nog grotendeels 

agrarische gemeenschap. 

  Het Teylershuis en zijn bewoners .............................................. ƒ 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 ................................................ ƒ 4,50  

Dit eeuwenoude huis werd bewoond door de geslachten Assink, Lippers, 

Heinink, Winkelkolte en Ten Venne.  

 Monumenten van Losser. Deel 1 ............................................... ƒ 15,00  

Rijk geïllustreerd standaardwerk over de grenzen en grensstenen, de  

verdedigingswerken en versterkingen en de borgen en hoven.  

 Losser voorheen en thans I ....................................................... ƒ 25,00  

Fotografische herdruk van het hoek van de oud-burgemeester van Losser, uit 

1926.  

 St. Catharina-klooster Almelo en Klooster Maria Vlucht op de Glaan 

……………………………………………………………………………………………………. ƒ 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 .......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......................... ƒ 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 deel ll ....................... ƒ 25,00  

Historische foto s over Dorp en Marke Lasser en de kerkdorpen Overdinkel,  

Glane, De Lutte en Beuningen.  

 Bernardus Stichting Losser, 1916-1991 ................................... ƒ 17,50  

Geschiedenis van het ziekenhuis/bejaardenhuis, waar de verzorging in 

handen was van de Zusters van de orde van Julie Postel uit Boxmeer.  
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 In Losser is niets gebeurd  1940- 1945 .................................... ƒ 35,00  

Losser en zijn kerkdorpen ten tijde van de Duitse in val, de bezetting en de  

bevrijding.  

 De Schultinchof Losser .................................................................. ƒ 9,50  

Het oude gewaarde erve, later bekend als Greve en Smit en de geslachten  

die er woonden.  

 


