
St  

Historische Kring Losser 1999 nr 4 



 
2 

Oet Dorp en Marke Losser 
 
Verschijnt vier keer per jaar onder verantwoordelijkheid van de Stichting 
Historische Kring Losser 
 
Stichting Historische Kring Losser 

Opgericht 1969 
 
De Stichting Historische Kring Losser stelt zich ten doel de kennis van en de 
interesse voor de geschiedenis van Dorp en Marke Losser te bevorderen in de 
meest brede zin. 
 
Bestuursleden van de Kring maken deel uit van de Stichting Dorpsbleek, 
Gemeentelijke Straatnaamcommissie, (Gemeentelijke Monumentencommis-
sie 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 

Bestuur 
Thea Evers-Evers (vz.) Staringstraat 7 7581 BL Losser 5382613 
Herman Bourgonje (secr.)*Enschedesestr 19 7582 AE Losser 5381615 
Georg van Slageren Hogeweg 36  7582 CH Losser 5382850 
(penn.mr.)* 
Leo Augustijn * Het Witte Zand 55 7586 GW O'dinkel 5386190 
Gerda Hogebrink Lutterstraat 55 7581 BT Losser 5381291 
Stieny Meijerink-Hannink Lutterstraat 53 7581 BT Losser 5385396 
Hermien Scholten-Vos Gronausestraat 98 7581 CJ Losser 5381972 
Suub Smit  St. Maartenstraat 24 7581 AL Losser 5388996 
*)Redactie van 'Oet Dorp en Marke', dat vier keer per jaar verschijnt 
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VAN HET BESTUUR 
 
Met de HKL over de millennium grens 
Wij van de Historische Kring hebben veel zien veranderen in ons dorp. De 
schilderachtige oude huisjes rondom de Oude Toren, die alleen al door hun 
aanwezigheid het verhaal vertelden van vroeger, van de schamele tijd van 
armoede en uiterste soberheid, en die zonder het geringste spoor achter te 
laten zijn weggehaald uit ons midden. De open plek die ze achter lieten is 
opgevuld met wat onze tijd nodig vond, maar de open plek in het Losserse 
dorpsverhaal blijft leeg en de band met het verleden hapert. 
En hoe hebben we het toch met z'n allen kunnen laten gebeuren, dat het 
stijlvolle, deftige domineeshuis met die mooie, ruime ademende tuin in het 
hartje van ons dorp, een privé parkje, een plaatje van rust en verstild 
dorpsleven, is plat gewalst en gesloopt, een onvervangbare herinnering 
achterlatend bij alle dorpelingen die dit, door historische bebouwing 
omgeven schilderij hebben gekend? In een samenhangend geheel met het 
protestantse kerkje, met het Aleida Leurinkhuis, met Vroenshuis en 
Teylershuis, had dit stukje Losser een weldadig en harmonisch dorpsgezicht 
gevormd, karakteristiek voor Losser in de verre omtrek. 
Er was nog geen Historische Kring, toen! 
Maar toen die er wel was, werd het Bernardusgesticht, ondanks veel protest, 
toch neergehaald. 
Het oude, gezichtsbepalende, markante gebouw had het verdiend, mede 
gezien de historische achtergrond van zorg en dienstbaarheid voor de 
medemens, die daar in Losser haar oorsprong vond, ingebed te blijven in het 
geheel van bebouwing en voorzieningen. 
Weer hapert het verhaal. 
 
De namen van Leurink en Blokhof, die grond en bezittingen vermaakten om 
het oude monumentale gebouw mogelijk te maken, die namen zijn tot 
vergetelheid gedoemd, opgegaan in de anonieme afkorting VTO, 
Verpleegcentrum Twente Oost.  
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Voor de weinigen die het nog weten, houdt het riante zorgcomplex dat er nu 
staat, de dankbare herinnering levendig aan de inmiddels nagenoeg 
naamloze grondleggers van toen. 
 
De Historische Kring heeft wel met succes initiatieven mogen nemen, die 
geleid hebben tot het behoud van het Heininkshoes, Martinusplein 4 en 
Klooster Maria Bijstand. 
U zult het met ons eens zijn: het oude dorp is bijna weg, maar wat met grote 
zorg voor afbraak is behoed en degelijk is gerestaureerd, blijft heel 
nadrukkelijk bij ons om het verhaal te vertellen. 
Hopen we, dat wat nog gaat verdwijnen, door goed ingepaste en afgewogen 
planning er toe mag bijdragen, dat het goede dorpse leef en woonklimaat de 
prettige levenssfeer in onze gemeenschap zal blijven bepalen, ook in de 
volgende eeuw. 
 
En in ons laatste "Oet Dorp en Marke" van deze eeuw, dat nu voor u ligt, 
vertelt Thea Evers heel boeiend haar verhaal, met veel historische 
bijzonderheden, waardoor de samenhang en het onderling verband duidelijk 
wordt. Evenals de schrijnende Joodse tragiek, die met Menko' s theehuisje 
onverbrekelijk verbonden blijft! 
Ook dat maakt deel uit van het verhaal. 
 
De eenentwintigste eeuw staat voor de deur. Op 3 januari van het jaar 2000, 
om 20.00 uur in Hotel Smit, ontmoeten we elkaar voor de traditionele 
'Niejoarsvisite' . 
Het bestuur stelt er prijs op, nu en vanaf deze plaats, alle leden van de HKL en 
ieder van u, een goede jaarwisseling toe te wensen en een gelukkig begin van 
de nieuwe eeuw, samen met en te midden van allen die u zeer lief zijn. 
 

Het bestuur 
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DE DICHTER MARSMAN EN HET THEEHUISJE VAN MENKO. 
 
Thea Evers 
 
"Het was in die zomer (1935), dat hij met zijn vrouw enige weken in een 
zomerhuisje vlak over de grens bij Losser doorbracht. Hij las er zeer veel, 
werkte hard, wandelde en ging 's middags zijn middagmaal nemen in een 
klein Duits gehucht in de buurt. Het rondgaand bordes (van het huisje) bood 
een fraai uitzicht naar alle kanten. Verscheidene keren hebben we bij hen met 
enige andere vrienden de middag of de avond daar doorgebracht; telkens 
weer bleek in de gesprekken over muziek, filosofie of kunst Marsmans 
ernstige en daarbij zo levendige geest." 
 
Deze intrigerende tekst is te vinden in het boek "Drie vrienden", over de 
schrijvers Hendrik Marsman, Menno ter Braak en E. du Perron en wel in het 
gedeelte over Marsman. Het geheel werd geschreven door de Enschedese 
leraar Nederlands en literatuurcriticus W.L.M.E. van Leeuwen. 
Geen andere conclusie mogelijk de dichter Hendrik Marsman (1890-1940), 
exponent van het vitalisme (de Nederlandse vorm van het Duitse 
expressionisme) met "Groots en meeslepend wil ik leven! Hoort ge dat, 
vader, moeder, wereld, knekelhuis!" (zo luidt de eerste regel van het 
bekende gedicht "De grijsaard en de jongeling") en bovendien in alle 
bloemlezingen te vinden met zijn beroemde gedicht "Denkend aan Holland 
zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan", logeerde in de zomer 
van 1935 enkele weken in Losser. 
 
Van Leeuwen beschrijft ook, dat Marsman en zijn vrouw in de Paastijd van 
dat jaar veertien dagen bij hem logeerden in Delden. Ze maakten lange 
wandelingen, gingen naar de paasvuren kijken en "maakten ook plannen over 
een buitenhuisje, waar hij (Marsman) met zijn vrouw een week of zes in de 
zomer zou doorbrengen ... 
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Ik werd op deze tekst geattendeerd door Henny 
Hamhuis, voormalig journalist, liedjesschrijver 
en Twents dichter. In de regio beter bekend als 
Hennik van 'n Scheenken. Onder die naam 
heeft hij een aantal zeer bekende dichtbundels 
in het Twents dialect gepubliceerd Ook is hij in 
Enschede de drijvende kracht achter de 
Stichting Literaire 
manifestaties, die o. a. de jaarlijkse 
Drienerwolde lezing organiseert. Om het beeld 
compleet te maken de villa Drienerwolde 
tussen Enschede en Hengelo is het latere 
woonhuis van Van Leeuwen en vereeuwigd in 
diens boek ''Avonden op Driener-wolde''. over zijn ontmoetingen met 
schrijvers. 
 
Maar terug naar het zomerhuisje. Welk zou hiermee bedoeld kunnen zijn? 
Dat was natuurlijk de grote vraag. Vlak over de grens bij Losser was maar één 
zomerhuisje bekend: het zogenoemde theehuisje van Menko in de 
Zandbergen, op Duits grondgebied gelegen op de Poascheberg of 
Scherpenberg (scherp=steil, spits), een zandheuvel bij grenssteen nr. 5. De 
beschrijving van het rondgaand bordes is op de oude foto's duidelijk te 
herkennen en het Duitse gehucht in de buurt moet dan Gildehaus zijn. 
Toen mij uit naspeuringen bovendien bleek, dat Van Leeuwen in 1935 op de 
ledenlijst van de Enschedese Rotaryclub voorkomt, samen met A.H. Menko 
Warendorf, directeur van N.J. Menko N.V. en broer van J. N. Menko 
Hartogensis, bouwer en eigenaar van het theehuis in de Zandbergen, was het 
aannemelijk dat op deze manier de relatie was gelegd. De heer J.N. Menko 
Hartogensis was al het jaar daarvoor in 1934 overleden. 
De heer Hamhuis vond dit zo interessant, dat hij het ter kennis bracht van het 
Nederlands Letterkundig Museum in Den Haag, waar dit gegeven werd 
opgepakt door Jaap Goedegebuure, hoogleraar literatuurwetenschap aan de 

Marsman in de dertiger jaren 
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Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg die bezig was een biografie over 
deze grote dichter te schrijven. 
Hij nam contact met mij op en ik heb hem o.a. een afdruk van een foto van 
het huisje gestuurd, zoals wij dat kennen uit de Twintiger jaren. 
En zo is het gekomen dat Losser vermeld staat in de grote Marsmanbiografie 
(Zee, berg, rivier: het leven van H. Marsman), die op 30 september 1999 is 
uitgekomen (honderd jaar na zijn geboorte). 
Weliswaar zonder foto en beschreven als "gehucht", maar toch: een aardig 
resultaat. Ook in literaire kringen weet men nu waar Losser ligt. 
En dat "gehucht" geldt natuurlijk alléén voor die tijd. 
 
Wat Marsman die zomer in Losser geschreven heeft is niet precies bekend. 
Hij was o.a. bezig met zijn roman in briefvorm "Heden ik morgen gij" (samen 
met Simon Vestdijk) en hij werkte aan "Zelfportret" Ook is hij bezig geweest 
met de prozabloemlezing "De korte baan", die hij met Du Perron 
samenstelde. "Hij genoot van de rust en de stilte, maar ergerde zich ook aan 
de alom tegenwoordige Grüne Polizei 'Wanneer wij op het bordes met hem 
zaten te praten', herinnert Van Leeuwen zich, 'slingerde hij zijn invectieven 
(scheldwoorden) luidkeels rond op al dat "geboefte", zulks tot schrik van de 
gastheer (in dit geval AH Menko Warendorf), die vanwege zijn Joodse 
afkomst het nodige te vrezen had" (aldus Goedegebuure). 
In die zomer maakte hij bovendien plannen om definitief naar het buitenland 
te gaan. Maar dat "definitief' is er niet meer van gekomen. September 1936 
vertrok hij inderdaad uit zijn woonplaats Utrecht, om o a. via België en 
Zwitserland in Frankrijk terecht te komen. Maar hij woonde wel steeds in 
huizen van vrienden. 
Met zijn vrouw verbleef hij al enige tijd in Frankrijk, toen de Duitsers daar 
binnenvielen. Na de Franse capitulatie wilde hij vanuit Bordeaux met het 
kleine motorschip de Bernice, de overtocht naar Engeland wagen samen met 
achttien andere Nederlandse vluchtelingen scheepte hij zich in op 20 juni 
1940. 
In de ochtend van 21 juni, zo ging lang het verhaal, werd het schip getroffen 
door een torpedo, afgevuurd door een Duitse onderzeeër. De boot bevond 
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zich toen al in het Kanaal, niet ver van de Engelse kust. Deze torpedo-theorie 
is inmiddels echter omstreden. Een deskundig onderzoeker heeft al jaren 
geleden geconcludeerd, dat er op het tijdstip van het ongeluk geen schip van 
de Duitse oorlogsvloot in dat gebied aanwezig was. Ook de theorie dat het 
een mijn geweest moet zijn wordt verworpen, want mijnen lagen er op dat 
moment eigenlijk ook nog niet. Het meest waarschijnlijk acht men nu, dat de 
ramp is veroorzaakt door een ontploffing in de machinekamer, gezien ook de 
snelheid waarmee het schip gezonken is. 
Alleen mevrouw Marsman en de scheepskok, die bovendeks het ontbijt aan 
het verzorgen waren, hadden het geluk deze ramp te overleven. Zij werden 
door de explosie in zee geslingerd en uren later gered door een vaartuig van 
de Britse marine. 
De twee andere vrienden, Menno ter Braak (afkomstig uit Eibergen)  en Edy 
du Perron, waren vlak daarvoor al gestorven. 
Du Perron overleed na de woelige Meidagen op de 14e van die maand aan 
een hartinfarct. En Menno ter Braak, die altijd al onverbloemd en 'in zeer 
felle bewoordingen, zijn kritiek had geuit op Hitler en het Fascisme, pleegde 
op dezelfde dag zelfmoord. 
Door deze tragische gebeurtenissen kwam er als het ware in één klap een 
einde aan de belangrijke letterkundige Forum-generatie van voor de Tweede 
Wereldoorlog, genoemd naar het tijdschrift Forum, waarin zij hun werk 
publiceerden. 
 
De dichter Marsman in het zomerhuisje van Menko. En Losser vermeld in de 
Marsman-biografie dat was een goede aanleiding om eens nader stil te staan 
bij het voormalige theehuisje/zomerhuisje en het landgoed van JN Menko 
Hartogensis in de Zandbergen. 
 
De familie Menko 
Naar alle waarschijnlijkheid stammen de Menko's uit het Duitse Bergfeld bij 
Neustrelitz. Neustrelitz was de hoofdstad van het groothertogdom en latere 
vrijstaat Mecklenburg- Strelitz. De stamvader van de Nederlandse leden van 
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de familie woont bij de volkstelling van 1748 in Oldenzaal. Deze Nathan 
Samuel was getrouwd met Sofia Isaks. Na de dood van Sofia hertrouwde hij 
omstreeks 1755 met Mina Isaks, vermoedelijk de zuster van zijn eerste 
vrouw. Zij verhuisden naar Hengelo en kregen daar negen kinderen. 
Hun jongste zoon, Jacob Isak, was winkelier van beroep en deze nam in 1812 
de naam Menko aan. De naam was afgeleid van het Hebreeuwse woord 
"Menachem" (de vertrooster).  
Deze Jacob lsak Menko, geboren te Hengelo op 4 mei 1798 en overleden te 
Enschede op 9 januari 1869, vestigde zich in 1830 in Enschede. Hij trad in het 
huwelijk op 25 oktober 1832 met Bille Abraham Heymann uit het Duitse 
Ochtrup. Het echtpaar kreeg vier zonen. De oudste en de jongste hadden 
geen nakomelingen in Enschede.  
Hun twee andere kinderen waren van betekenis voor de ontwikkeling van de 
textielindustrie in Enschede: Salomon Jacob Menko (1836-1909) en Nathan 
Jacob Menko (1839- 1921). Deze beide zonen begonnen een handel in 
katoenafval, die al spoedig werd omgezet in een fabrikeurschap. Zij werkten 
onafhankelijk van elkaar, maar hadden van 1870 tot 1884 wel allebei 
belangen in een ververij op de Heurne. 
Nathan Jacob is voor ons Losserse verhaal van belang, want zijn oudste zoon 
zal de Losserse Zandbergen ontdekken voor zijn buitenverblijf Nathan Jacob 
kocht een aantal bestaande fabriekscomplexen aan de Zuiderhagen en de 
Brinkstraat in Enschede en na 1906 bouwde hij een nieuwe fabriek aan de 
Voortsweg, bekend als de Roombeek Nadat Nathan Jacob zich in 1918 uit zijn 
zaak had teruggetrokken werd de fabriek geleid en uitgebreid door zijn vier 
zoons: 
Julius Nathan Menko Hartogensis (1870- 1934) De sterfdatum 1937, zoals 
vermeld door Stroink en in navolging daarvan bij Van Zuylen, is onjuist. Hij 
stierf in 1934, zoals blijkt uit een bericht in "Ons Blaadje" van de Hervormde 
Gemeente Losser, dat verderop in dit artikel is opgenomen. Deze Julius 
Nathan Menko is dus degene die bezittingen zal gaan verwerven in de 
Losserse Zandbergen. 
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De andere drie zoons waren Miljam Isidoor Menko Ederheim (1874-1930), 
Sigmund Nathan Menko Van Dam (1877- 1962) en Alfred Henri Menko 
Warendorf (1881 - 1954). 
Julius Nathan Menko trouwde met Helena Jeannette Hartogensis (1877- 
1926) en bij het huwelijk werd de naam Hartogensis aan zijn eigen naam 
toegevoegd. 
Zij kregen drie kinderen, één zoon en twee dochters: 
Nico John Menko Hartogensis, overleden te 's-Gravenhage (18-5-1934), 
ongehuwd. 
Alice Sophia Menko Hartogensis, in 1954 wonende in Montreal (Canada). 
Cecile Sophia Menko Hartogensis (geb. 21-6-1911 ), in 1954 wonende te 
Wassenaar. 
 
 

 
Theehuisje met rechts vader Julius Nathan en links zoon Nico John.  
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De familie woonde in Enschede aan de Parkweg, een laan die toentertijd liep 
vanaf de Hengelosestraat naar het Volkspark Curieus is de volgende 
vermelding in de Enschedese Courant van 31-3-1901:"Naar wij vernemen is 
sedert Woensdag  jl. de villa van den heer J Menko N. Jz. aan de Parkweg 
electrisch verlicht door de gemeentefabriek voor electriciteit alhier. De 
verlichting voldeed uitstekend. In den loop van de volgende weken zullen 10 
reeds geïnstalleerd percelen aansluiting verkrijgen. De booglampverlichting in 
de gemeente zal hoogst waarschijnlijk in den loop der volgende maand in 
dienst worden gesteld" 
De contacten met andere fabrikantenfamilies moeten moeizaam geweest 
zijn. Niet alleen de godsdienstige verzuiling was zeer groot, maar er was ook 
nog een groot verschil in rangen en standen, ook bij de fabrikanten onderling, 
waarbij de Joodse afkomst van de familie, zeker in die tijd nog eens een extra 
belemmering vormde. 
Pas in 1929 werd een ander lid van de familie, de bekende S.N. Menko, 
toegelaten tot de Grote Sociëteit in Enschede, de club waar de 
textielfabrikanten bijeenkwamen en waar natuurlijk ook zaken werden 
gedaan. 
In het kader van dit artikel voert het te ver om hier nader bij stil te staan, 
maar de Menko's in Enschede hebben grote verdiensten gehad voor de 
Joodse gemeenschap en in alle opzichten bijgedragen aan de bouw van de 
prachtige synagoge aan de Prinsestraat Hiervoor werd o.a. de beroemde 
architect De Bazel naar onze regio gehaald, zodat wij ook nu nog een aantal 
van zijn andere bouwwerken kunnen bewonderen, zoals het Memphis-hotel, 
een voormalige Menko-villa, 
maar wel een buitenbeentje in het werk van De Bazel vanwege het platte 
dak. De villa werd gebouwd in 1923 en postuum uitgevoerd naar een 
ontwerp van De Bazel door architect A.P. Smits. Ook het tegenoverliggende 
Menko Van Damhuis ( 1915) aan de huidige Tromplaan, toen Rembrandtlaan 
geheten, is van zijn hand. Als eerste had De Bazel in Enschede de villa 
Stokhorst (1912) aan de Oldenzaalsestraat gebouwd voor het echtpaar 
Jannink-Van Heek. En zelfs binnen onze eigen gemeente heeft hij zijn sporen 
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nagelaten in een woonhuis uit 1913 aan de Lutterstraat (voor H. C. Bol) 
tegenover hotel-restaurant het Zwaantje. 
Wat het culturele leven betreft, kan worden opgemerkt, dat de 
Muziekbibliotheek in Enschede is ontstaan als Frederika Menko Warenderf 
Stichting. Portretten van Frederika en haar man Alfred Henri, geschilderd 
door Lizzy Ansingh (1875-1959) zijn nog te vinden in de Openbare 
bibliotheek. 
 
Ook in Losser moet de familie meer gedaan hebben dan op het eerste gezicht 
lijkt. "Ons Blaadje", orgaan van de Nederlands Hervormde gemeenten Losser 
en Overdinkel, vermeldt op 4 mei 1934 het volgende: 
"Den 25 April overleed te Weenen in den ouderdom van 63 jaar de Heer J.N. 
Menko Hartogensis. Mede door zijn bezitting in de 'Zandbergen' stelde hij veel 
belang in Losser en steeds was hij op gulle en vriendelijke wijze bereid om te 
helpen, wanneer men een beroep deed op zijn offervaardigheid. Met 
bijzonder veel genoegen herinner ik mij nog een onderhoud met den Heer 
Menko in dit voorjaar, waarin hij blijk gaf van zijn onverwoestbaar optimisme 
omtrent Twente en waarin hij te kennen gaf, dat het lot der arbeiders hem 
evenzeer ter harte ging als de toekomst der industrie. Niet iedereen wist, welk 
een vriend van Losser de overledene was. Hij wilde het ook niet ruchtbaar 
hebben, wanneer hij wel deed. Daarom zij hier een woord van dankbare 
herinnering aan hem gewijd!” (aldus ds. V.E. Schaefer). 
 
Ontstaan van het landgoed 
Het gebied in de Losserse Zandbergen en het Duitse Bardel, dat door de heer 
Menko Hartogensis werd verworven, behoorde sinds eeuwen bij het erve 
Verbeck, gelegen op het punt waar de Dinkel de Bardeler Becke opneemt. 
Het grondgebied lag deels in Nederland en deels in Duitsland en er was een 
tijd dat de grens zelfs door een van de gebouwen liep. Op de oude boerderij, 
die in 1933 afbrandde, stond het Latijnse opschrift gebeiteld "SI DEUS PRO 
NOBIS? QUIS CONTRA NOS. ROM. 117- 831 JAN ELDERINCK -GESINA VERBECK 
UND SOON JAN VERBECK 1811. (Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons 
zijn?) 
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Het erve Verbeek vóór de brand van 1933 
 
Het erve is echter veel ouder. Het wordt al in 1548 genoemd bij het 
grensverdrag van Frenswegen als "Barlebecken Hoff ende Huys bij grenssteen 
6" . Maar ongetwijfeld bestaat het al veel langer. Later werd uit het huwelijk 
van Johann Verbecke en Margaretha Holman, dat in 1686 te Gildehaus werd 
gesloten, op het erve Verbeek o.a. geboren Hermann (Hermannus) Verbecke, 
de latere schoolmeester van Losser. 
Veel factoren wijzen er ook op, dat bij dit erve de Losserbrugge heeft 
gelegen: de plek waar hooggeplaatste personen elkaar troffen om te 
onderhandelen en geschillen bij te leggen op neutraal terrein. Maar daarover 
later meer. 
In 1903 werden de gronden verkocht aan Euphemia Spechtholt, vrouw van 
Joseph Nieland, koopman te Gronau. Het erve Spechtholt in Gronau is 
gesitueerd aan de Dinkel bij de Rioolwaterzuivering aan de Lossersestraat 
Vanouds heet het daar dan ook Spechtholtshook. 
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In 1905 vond er bij de bouw van een nieuw schuurtje bij het erve Verbeek 
een kleine grenscorrectie plaats, zodat vanaf dat jaar alle gebouwen op 
Duitse grond stonden. 
 
Omstreeks 1916 werden de boerderij en gronden aangekocht door de heer 
Menko, vermoedelijk van mevrouw Spechtholt, maar het kan zijn dat er nog 
andere eigenaren zijn geweest 
Wanneer het theehuisje precies is gebouwd is niet bekend. Uit de 
beschrijving van burgemeester Van Helvoort in "Losser voorheen en thans", 
dat in 1926 verschijnt, weten we dat het koepeltje er dan al staat Maar het 
kan dus best al een aantal jaren eerder gebouwd zijn. Van Helvoort kwam in 
1919 naar Losser en het schrijven van zijn boek heeft ongetwijfeld enige tijd 
in beslag genomen. Ook de architect van het bouwwerk is niet bekend. 
Gezien echter de relatie van de familie met K.P. C de Bazel ( 1869-1923) is het 
bepaald niet onwaarschijnlijk dat hij de ontwerper is. Hij is weliswaar in 1923 
overleden, maar het kan best naar zijn plan zijn uitgevoerd. Dat gebeurde ook 
bij de Synagoge in Enschede, die pas in 1928 gereed kwam. De stijl van De 
Bazel onderscheidt zich, met name in zijn landhuizen, door een grote mate 
van evenwicht en harmonie en door zijn hoog opgaande daken, kenmerken 
die ook in het theehuis zijn terug te vinden. 
Men was in de streek niet onverdeeld gelukkig met de aankoop van gronden 
door buitenstaanders. In de Bentheimer Heimatkalender uit 
1936 staat een artikel van de hand van G. Grävemäter, hoofd van de school in 
Gildehaus. Hij schrijft dat het mooie erve Verbeck sinds twintig jaar eigendom 
is van de Joodse fabrikant Menko uit Enschede. 
Hij schrijft verder dat sinds 1870, juist in de Bardel, veel oude boerderijen en 
gronden in handen zijn gekomen van niet - agrariërs. 
Gelukkig (in zijn ogen) is dat dan niet meer mogelijk door het 
"Reichserbhofgesetz". Hij was zijn artikel ook al begonnen met lovende 
woorden voor de toenmalige machthebbers en wijst er op dat een andere 
verdienste van het Nationaal-socialisme is, dat zij het volk op hun 
geschiedenis en hun afkomst hebben gewezen en in dat kader plaats hij zijn 
artikel over erf en familie Verbeck. 
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De NSDAP, de partij van Hitler, had al vanaf 1923, dus in haar vroegste fase, 
aanhangers in Bentheim/Gildehaus. Dit wordt zelfs een van de 
"Hochburgen"(centra) van de partij genoemd, van waaruit activiteiten 
werden ontwikkeld naar de regio. 
Aan het einde van de oorlog resulteerde dat ook in de ''tankvallen" bij 
Gildehaus" . Daar moesten dwangarbeiders, die onder erbarmelijke 
omstandigheden waren ondergebracht in het klooster Bardel, in de winter 
van 1944 de harde grond te lijf met schop en houweel. 
De heer Menko heeft dus de boerderij en gronden aan Duitse zijde het eerst 
verworven. De gebouwen van het erve Verbeek staan namelijk op Duits 
gebied, maar de gronden liggen ook aan de Nederlandse kant. Voor 
Nederland zijn er akten van transport en ruiling van gronden bekend uit 
1922, 1923, 1925, 1928 en 1929. 
Maar het zal er niet zo blijven als het is. Menko is daadwerkelijk van plan om 
een landgoed in te richten en te exploiteren, in navolging van de andere 
textielfabrikanten, die op diverse plaatsen in Twente het land hebben 
ontgonnen en hun buitenverblijven hebben aangelegd.) 
De familie Menko is pas relatief laat als textielfabrikant gaan optreden. 
Zij dreven eerst handel in katoen afval andere textielfamilies hadden al een 
langere traditie als fabrikeur. 
 
Het 'Verslag van den Raad der gemeente Losser van Dinsdag 7 Maart 1922', 
vermeldt onder punt 10e van de agenda: 
"Voorstel om een stuk grond op het kadaster bekend als weg, loopende op 
de grens der eigendommen van de heer Menco, fabrikant te Enschede en die 
der Wed. Nijland alhier vanaf den weg naar de Zandbergen tot de Duitsche 
grens aan genoemden heer Menco af te staan in ruil tegen: 
a. beschikbaarstelling van de noodige sintels voor verharding van den 
zandweg loopende van de Lutterstraat langs erve Nijland tot de vroegere z.g. 
Verbeckebrug over de Dinkel, onder voorwaarde (dat) de gemeente bereid is 
dezen weg te onderhouden; N.B. Sintels zijn stukken niet geheel verbrande 
steenkool, vandaar deze weg (de huidige Gildehauserstraat) daarna in de 
volksmond ook de Zwarte Weg werd genoemd. 
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b. doortrekking van dezen weg over het eigendom van den heer Menco tot 
aan een op Duitsch grondgebied bestaanden weg, welke uitloopt op den 
kunstweg Gronau - Gildehaus; 
c het leggen van een brug over de Dinkel, deze in eigendom aan de gemeente 
over te dragen en voldoende grond af te staan voor den aanleg van een 
openbaren weg tusschen de Dinkel en de Duitsche grens. 
 
De Voorzitter (burgemeester van Helvoort) deelt hieromtrent mede, dat de 
heer Menco, fabrikant te Enschede, de gemeente heeft aangeboden de 
noodige sintels beschikbaar te stellen voor verharding van den zandweg, 
loopende van de Lutterstraat, langs het erve Nijland tot de vroegere z. g. 
Verbeckebrug over de Dinkel, onder voorwaarde, dat de gemeente verder 
bereid is dezen weg te onderhouden. 
Teneinde hier een verkorte weg met Duitschland te krijgen hebben B. en W. 
den heer Menco voorgesteld dezen weg door te trekken over zijn eigendom, 
tot een op Duitsch grondgebied gelegen weg, welke uitloopt op den 
kunstweg Gronau - Gildehaus. De heer Menco bleek hiertoe genegen en is 
bereid voor zijne rekening een brug te leggen over de Dinkel, deze in 
eigendom over te dragen aan de gemeente en voldoende grond af te staan 
voor den aanleg van een openbaren weg tusschen de Dinkel en de Duitsche 
grens, een en ander in ruil tegen een stuk grond op het kadaster bekend als 
weg, loopende op de grens der eigendommen van den heer Menco en die 
der Wed. Nijland, vanaf den weg naar de Zandbergen tot de Duitsche grens. 
Wijl laatstbedoeld weggedeelte voor de gemeente van geen belang is, omdat 
het dood loopt tegen de Duitsche grens en geen uitweg biedt voor eenig 
eigendom van de heer Menco, terwijl daarentegen een goede 
verbindingsweg met Duitschland in de toekomst van veel belang is te achten, 
stellen B. en W. voor in beginsel tot dezen ruil te besluiten. 
Het ontwerp raadsbesluit wordt hierop voorgelezen, terwijl op de kaart de 
situatie wordt duidelijk gemaakt, waarna zonder hoofdelijk stemming wordt 
besloten conform het advies van B. en W. 
 
Aanwezig bij deze raadsvergadering zijn: 
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De heren C.J.A van Helvoort, voorzitter en de leden D.W. Bulten, P.H. van der 
Heide, J.H. Hopster, J.H. Heerink, G.J. Kraesgenberg, H.N. Nusmeijer, H. 
Nijhuis, H. Noordkamp, G. Siemerink, R. de Vries, J.E. Welhuis en D.E. 
Wensing. 
Secretaris de heer B.I. Hemmelder. 
Afwezig de heren J.H. Holst en J.Th. ten Brink. 
 
In het Verslag van de vergadering van woensdag 19 april 1922 komt dit punt 
weer aan de orde, nu onder punt 7 van de agenda: 
"Ruil van grond met den heer Menko. De voorzitter (burgemeester Van 
Helvoort) deelt mede, dat naar aanleiding van een besluit der vorige 
vergadering betreffende ruil met den heer Menko (nu met een k geschreven) 
Hartogensis van den te verruilen gemeentegrond, publicatie is gedaan en 
geen bezwaren zijn ingebracht, waarom B. en W. voorstellen thans het 
besluit tot den voorgenomen ruil te nemen, conform het ter tafel gebrachte 
concept. Dit concept wordt hierop voorgelezen en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 
De heer de Vries vindt het te betreuren, dat door den heer Menko voor het 
grondwerk aan voormelde wegen gebruik wordt gemaakt van de arbeiders 
der werkverschaffing. (De werkzaamheden zijn dus blijkbaar al begonnen 
terwijl het besluit nog genomen moet worden. Dit was ook later het geval bij 
de bouw van de fabriek van Van Heek). 
Hierdoor kan de heer Menko goedkoope werkkrachten in dienst hebben, 
terwijl werkzoekenden loonend grondwerk wordt uit de hand genomen. 
Erger is het echter nog, dat, naar spreker ter oore is gekomen, Duitschers bij 
de gemeentelijke werkverschaffing zijn te werk gesteld. 
De Voorzitter weerspreekt dit laatste er op wijzende, dat hem wel bekend is. 
dat de heer Menko persoonlijk Duitschers in het werk heeft, waartegen niets 
is te doen. Door de werkverschaffing is een gedeelte van het grondwerk 
aldaar in December ( 1921) reeds aangenomen, terwijl een ander gedeelte 
door den heer Menko in eigen beheer wordt uitgevoerd.  Omstreeks dien tijd 
was de werkverschaffing dringend om eenigszins productief werk verlegen 
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Herhaaldelijk is toen gepubliceerd om werk te bekomen, zoodat men blij was 
wat werk te hebben gevonden. 
De heer de Vries merkt op, dat naar hij heeft vernomen de arbeiders der 
werkverschaffing gelijk op werken met de Duitsche arbeiders. 
De Voorzitter wijst er nogmaals uitdrukkelijk op, dat in geen geval die 
arbeiders met de werkverschaffing in verband staan." 
 
Werkverschaffing 
Raadslid De Vries geeft dus aan, dat de herinrichting van het gebied 
gedeeltelijk plaats vindt in het kader van de Werkverschaffing en hij is het er 
duidelijk niet mee eens. 
De Werkverschaffing is een begrip, dat wij alleen nog uit het verleden 
kennen. Het had al een lange ontwikkeling achter de rug en was eigenlijk 
gestoeld op het leidende beginsel: Wie niet werkt zal ook niet eten. Men had 
een grote afkeer van "steun zonder meer"- Dit leidde er zelfs toe, dat nog in 
de vorige eeuw klopjachten werden gehouden op bedelaars en landlopers en 
zij werden onder meer te werk gesteld bij het leger en de vloot. 
En vanuit die gedachtengang "steun, zoveel mogelijk alleen door arbeid" 
ontstonden ook de koloniën in onder meer Frederiksoord en Balkbrug, waar 
de armen en werklozen bijvoorbeeld heidegronden moesten ontginnen. 
In de eerste helft van deze eeuw handelde men nog steeds naar dit principe 
(werkverschaffing primair, steun secundair). En zo bestond er ook een 
Gemeentelijke Werkverschaffing, waar arbeidslozen te werk werden gesteld 
bij eigen objecten van de gemeenten, zoals het aanleggen van 
sportterreinen, begraafplaatsen, verbeteringen aan gemeentelijke 
eigendommen en het werken aan de vele zandwegen. En dat laatste gold 
zeker voor Losser. In de overzichten worden voor onze gemeente met name 
de zandwegen en rijwielpaden genoemd. 
Gegevens uit de Twintiger jaren zijn mij niet bekend, maar in 1938 ging het in 
Losser om 481 personen. Daarvan werden er 50 ongeschikt geacht voor de 
Werkverschaffing. Daadwerkelijk waren er echter 94 mensen te werk gesteld. 
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Maar het pijnpunt voor raadslid De Vries was natuurlijk het feit, dat het werk 
op die manier goedkoper werd uitgevoerd, dan wanneer het door reguliere 
arbeidskrachten was gebeurd. 
Blijkbaar vond de gemeente de reconstructie van het gebied van algemeen 
belang. De overlevering zegt dat in het dorp meer de mening heerste van 
"die fabrikanten krijgen altijd alles voor mekaar". 
 
Grensovergang 
Onduidelijk in het gemeentestandpunt is ook de argumentatie dat er op die 
manier een goede verbindingsweg met Duitsland zal ontstaan, die in de 
toekomst van belang kan zijn. 
Het betrof hier echter de "groene grens". Er waren weliswaar 
kommiezenwoningen (nog te herkennen voorbij Aamink), maar daar 
woonden de mensen die de grens moesten bewaken. Er was echter beslist 
geen sprake van een grensovergang. Zou men werkelijk gedacht hebben dat 
hier misschien nog weer een officiële grensovergang zou kunnen ontstaan? 
De heer Menko moest via Overdinkel reizen om zijn bezit te bereiken. Via de 
nieuwe weg en ongetwijfeld met een speciale vergunning om de groene 
grens te mogen passeren, ging dat via Losser een stuk gemakkelijker. 
In vroegere eeuwen was er wel een grensovergang. Het huidige Aarnink, toen 
nog het oude erve Verbeck, lag aan een belangrijk verkeersknooppunt. De 
weg die liep van Deventer zuidelijk van Oldenzaal naar het Munsterland en 
de weg die van Deventer via Enschede naar de Graafschap Bentheim liep, 
kwamen uiteindelijk bij het erve Verbeek uit. Daarna kon men zijn weg 
vervolgen richting Bentheim of het Munsterland. 
Tot 1447 was hier zelfs een internationale ontmoetingsplaats, waar werd 
onderhandeld door hooggeplaatste personen, zoals de bisschoppen van 
Utrecht en Munster, de graven Van Bentheim en Solms, de hertog van Gelre, 
alsook afgevaardigden van de steden Deventer en Munster. Zij troffen elkaar 
bij de Losserbrugge, een neutrale plek, om te onderhandelen en hun 
geschillen bij te leggen. 
Deze Losserbrugge was hoogstwaarschijnlijk gesitueerd op de plek waar de 
latere zogenoemde "Schop van Verbecke" stond, het schuurtje waar de grens 
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dwars door heen liep. Tot 1447 heeft deze situatie dus bestaan Daarna kwam 
vermoedelijk Oldenzaal in beeld als onderhandelingsplaats. 
 
Bij Verbeek was later ook een "Brantweinbrennerei" en een "Gastwirtschaft", 
zodat de reiziger kon uitrusten en zich wat verfrissen voor de verdere tocht. 
Van een reguliere grensovergang was in de jaren Twintig dus geen sprake 
meer. Burgemeester Van Helvoort had een groot historisch besef en 
misschien heeft hij werkelijk gedacht, dat hier weer een mogelijkheid lag 
voor een grensovergang. Maar dat alles via een weg door een particulier 
landgoed maakte het toch wat onwaarschijnlijk. 
De nieuwe brug bleef voor de gewone Lossernaar dan ook gesloten, letterlijk 
met een slagboom en een slot. 
De groene grens bleef nog tot in onze dagen verboden terrein en speciale 
vergunningen waren er onder meer voor de mensen die in de kloosterkerk 
Sint Antonius in Bardel de H. Mis wilden bijwonen. 
Maar in die dagen stond dit klooster/schoolinternaat er nog niet. De bouw 
was al wel begonnen. 
 
Dinkelvergraving 
Bij de herinrichting van het landschap wordt ook de loop van de Dinkel 
betrokken. 
De heer Menko richt zich hiervoor tot de Minister van Waterstaat. Hij "geeft 
eerbiedig te kennen dat hij door aankoop eigenaar is geworden van het z.g. 
Erve Verbeck, een landgoed gelegen gedeeltelijk onder de gemeente Losser, 
gedeeltelijk op Duitsch grondgebied, welk landgoed hij voornemens is te 
exploiteren; dat dit landgoed wordt doorstroomd door het riviertje de Dinkel 
waarvan het water door afschuiving der oevers zeer veel nadeel aan zijne 
gronden zal veroorzaken; dat ten einde zijne landerijen te bereiken, hij een 
weg heeft moeten aanleggen in de gemeente Losser en ook deze weg door de 
Dinkel dreigt spoedig te zullen wegslaan; dat hij om deze reden gaarne voor 
zijne rekening een bocht der Dinkel zou willen afsnijden en wel zoodanig als 
hij meent dat in het plan tot Dinkelnormalisatie is opgenomen ... " 
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Verder doet hij een aantal toezeggingen wanneer de af te snijden 
Dinkelbocht zijn eigendom wordt en gedempt mag worden. Zo zal het nieuw 
te graven riviervak en een strook grond ter eventuele verbreding kosteloos 
aan de staat worden overgedragen en zal er een brug worden gebouwd over 
het nieuwe gedeelte van de Dinkel. 
De vergunning wordt verleend onder diverse voorwaarden op 28 mei 1923. 
En dit alles heeft ook voor andere grondbezitters in de Zandbergen weer 
gevolgen. 
In het kader van de normalisatieplannen van de Dinkel gaat er in 1924 (op 24 
juni) een brief uit van burgemeester Van Helvoort naar de eigenaren van 
betreffende percelen. Zij hebben daarvoor al een verklaring getekend, dat zij 
voor verbetering van de Dinkel de nodige gronden zullen afstaan. Het gehele 
plan zal nog wel enige tijd op zich laten wachten, aldus de burgemeester, 
maar de gemeente heeft toestemming gekregen alvast een gedeelte van het 
plan uit te voeren, 
"waartoe afstand van eenige gronden noodig zal zijn" 
"Wijl de heer Menko, eigenaar van het achtergelegen landgoed Verbecke een 
groot belanghebbende is bij deze partiële uitvoering van de Dinkel 
normalisatie, is hij bereid een groot gedeelte der kosten te dragen en ook te 
vergoeden de getaxeerde waarde van f 1000,- per H.A. van u in eigendom 
toebehoorende in gebruik te nemen gronden .. .. " 
De eigenaren worden beleefd verzocht of men onder deze voorwaarden 
afstand wil doen, en zo niet, dan zal Gedeputeerde Staten worden verzocht 
om gebruik te mogen maken van de reeds verleende machtigingen. En met 
het oog op de spoedige uitvoering moet men ook nog binnen 5 dagen 
reageren. Dat moet bij de grondeigenaren toch wel heel wat teweeg hebben 
gebracht want ook toen gold "kom een Twentse boer niet aan zijn grond" 
 
Bardel  
De Bardel, in de volksmond "De Boardel" en ook "In de Boardel" genoemd is 
een boerengemeenschap in Gildehaus, en maakt zodoende weer onderdeel 
uit van de Graafschap Bentheim. Vanuit Overdinkel gezien zijn we de 
Drilandsteen, de beroemde grenssteen uit 1659, al gepasseerd en dus niet 
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meer in Westfalen. De Bardel is één van de zeven "Bauernschaften" van het 
kerkdorp Gildehaus. Noordwaarts grenst het aan Achterberg en oostelijk ligt 
Sieringhoek. De zuidgrens vormt de verbinding met Nordrhein-Westfalen. 
Verder liggen er om Gildehaus nog de boerengemeenschappen Westenberg, 
Holt und Haar, Waldseite en Hagelshoek. 
De naam Bardel wordt in historische stukken voor het eerst genoemd in 1188 
als Barlo De naamsverklaring in het Duits is als volgt: bar=entblösst, baurnlos 
en loh = hain, kleineres gehölz. 
Het was er inderdaad, ook nog in de Twintiger jaren, veel minder begroeid en 
wijdser dan nu, met een aanplant van helmgras en dennen om de 
verstuivingen tegen te gaan Maar de beplanting wordt inmiddels 
gevarieerder Burgerneester C.J.A. van Helvoort geeft in zijn boek "Losser 
voorheen en thans" in 1926 de volgende beschrijving: "Dan komen we aan 
het landgoed Verbecke. De lage Dinkelweide geëgaliseerd en gedraineerd, 
kunstig afgezet met statig gerijde betonpaaltjes. Daarnaast als een afsluiting 

Het landgoed van Menko met de nieuwe Dinkelbrug 
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van den horizon de lange woeste heuvelrug met zijn tallooze kronkelpaadjes 
over zijn deinende kammen. Hier bevinden we ons tusschen eik en wilg, beuk 
en els, weer afgewisseld door de witte berk, de zilveren den, de diepdonkere 
hulst. Als geschakeerd van bruin en donkergroen fluweel is er de grond met 
zijn oostersch tapijt van naalden en donker mos, waarin het blinkende zand 
op sommige kale plekken de ornamenteering vormt. Het koepeltje, dat op den 
hoogsten punt, op den 'Scherpenberg' of'Paasbult zijn arrogant puntdak 
boven de knoestige dennen steekt, noodt ons op zijn verhoogd terras in een 
wijde blik de omgeving te overschouwen." 
 
In de Bardel werd dit koepeltje/theehuisje/zomerhuisje aangeduid als 
"Teehüesken/ Teehaus/Sommerhaus, auf einem Sandhügel erbaut" . 
Door de Bardel liep sinds 20 juni 1909 de spoorlijn Achterberg - Gronau van 
de Bentheimer Eisenbahn AG. Dit traject bleef in gebruik tot 26 september 
1981 en op sommige plaatsen, zoals bij het Ruhenbergerveen is nog goed te 
zien, waar de rails gelegen hebben. 
Deze lijn liep van Bentheim over Gildehaus naar Gronau en in Bardel was een 
station. 
Maar het was er zeer dun bevolkt en eenzaam. Verspreide boerderijen, 
waarvan de namen nog aangetroffen kunnen worden in de vaak kaarsrechte 
wegen. Een kenmerk van een voormalig veengebied, waarvan we nu nog het 
schitterde restant aantreffen in het Gildehauser Venn. Een regio waar ook, 
zoals reeds gezegd, Hitler al in een zeer vroeg stadium een relatief grote 
aanhang had, die na de machtsovername in 1933 alleen maar toenam. Als 
verklaring hiervoor wordt een combinatie van factoren genoemd die elkaar 
versterkten: de Protestantse godsdienst met haar grote gezagsgetrouwheid, 
de sterke sociale controle in deze kleine gemeenschappen en de slechte 
economische toestand met de daaruit voortvloeiende armoede. 
Deze tijdsomstandigheden waren voor een buitenlandse Joodse 
landgoedeigenaar bepaald niet gunstig. 
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Dertiger jaren I Tweede Wereldoorlog 
Toen eind januari 1933 de Nazi's in Duitsland aan de macht waren gekomen, 
gingen de veranderingen zeer snel, veel sneller dan men in de rest van 
Europa besefte. Intimidatie en terreur zorgden er voor dat er al in één jaar 
tijd een hele omwenteling plaats vond, met name voor de tegenstanders van 
het regime en de Joodse medeburgers. 
Op 27 februari van datzelfde jaar werd de Rijksdag in brand gestoken. 
En met de veroordeling van de zogenoemde Nederlandse communist Van der 
Lubbe kregen de machthebbers een vrijbrief om de communisten uit te 
schakelen. 
 
De nacht na deze grote brand in Berlijn, gaat ook de boerderij van Menko in 
vlammen op Niet te vergelijken uiteraard, maar toch wordt ook hier 
brandstichting niet uitgesloten De boerderij wordt daarna herbouwd in de 
huidige vorm. 
Eén jaar later op 25 april 1934 overlijdt Julius Nathan Menko Hartogensis in 
Wenen. Zijn vrouw was al in 1926 overleden en de enige zoon overlijdt op 18 
mei 1934. De twee dochters blijven over en mede door verblijf in het 
buitenland kunnen zij de gruwelen van de Naziperiode overleven. 
In 1939 krijgen de Joden in de gemeente Bentheim te maken met een 
"Berufsverbot'' en tevens moeten alle juwelen en edelstenen worden 
ingeleverd, met uitzondering van de trouwring. En ook volgt de gedwongen 
verkoop van huis en gronden, voor zover dat niet reeds eerder gebeurd is. 
Het merendeel van de Joden in de streek had huis en haard al verlaten. Er 
wonen in de gemeente dan nog twee Joodse personen ouder dan 16 jaar van 
het mannelijk geslacht met de Duitse nationaliteit en een man en vrouw die 
statenloos zijn. 
 
Op 10 juni 1943 worden de gronden van Menko aan Nederlandse zijde 
verworven door Johann Aarnink, landbouwer wonende te Nordhorn. 
De akte passeert bij notaris Adriaan Zonnevylle te Enschede. Het gaat 
uiteraard niet om een vrijwillige verkoop want één van de partijen is de door 
de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied aangestelde 
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Verwalter over het aandeel, dat toekomt aan Alicia Sophia Menko 
Hartogensis, "gewoond hebbende te Dinard (Bretagne-Frankrijk) welke 
tegenwoordige woonplaats niet kan worden opgegeven" Ook de nog 
onverdeelde gedeelten van de nalatenschappen van de overleden vader en 
zoon worden bij de verkoop betrokken. 
Voor deze verkoop is de toestemming vereist van het ''Bureau voor 
goedkeuring'' bedoeld in de verordening van de Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandse gebied betreffende de aangifte en behandeling van 
landbouwgronden in Joodse handen van 27 mei 1941, nummer 102/1941. Dit 
bureau bepaald dat de verkoopprijs met ruim 10% naar beneden gebracht 
moet worden. 
En dit betekent het einde van de bezittingen van de Joodse familie Menko 
Hartogensis in de Losserse Zandbergen en de Duitse boerschap Bardel. 
In 1945 worden onze bevrijders in Duitsland de bezettingsmacht en zij 
bepalen dat een brede strook langs de grens tot "Sperrgebiet" wordt 
verklaard. Het gaat om een gebied met een gemiddelde breedte van 0,9 km, 
dat door de bewoners volledig ontruimd moet worden. Deze maatregel treft 
bijna uitsluitend boeren, die ook al hun vee moeten evacueren. In oktober 
1946 werd de breedte van het verboden gebied verminderd tot gemiddeld 
500 m, zodat veel mensen weer naar hun boerderijen terug konden keren. 
Ook de paters van het klooster kunnen dan weer gaan starten. Onder de druk 
van de Nazi's hadden zij in april 1939 hun deuren moeten sluiten. Bij hun 
terugkeer treffen zij in het klooster eerst vierhonderd vluchtelingen uit Oost-
Duitsland aan. Nadat deze "Heimatvertriebene" elders onderdak hebben 
gevonden kan de school in 1952 opnieuw beginnen. Officieel werd deze 
Sperrgebietmaatregel pas op 21-11-1952 ingetrokken. 
 
Nederlandse annexatie 
Na de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland grootse plannen tot 
annexatie van Duits grondgebied, in het kader van grenscorrecties. 
Uiteindelijk blijft daar maar een klein gedeelte van over. Tussen Losser en 
Bardel werd de grens rechtgetrokken vanaf de boerderij Verbeck/Aarnink tot 
Oevermann. Op 23-4-1949 werd deze annexatie een feit. Het betrof twaalf 
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gezinnen, waarvan er zich twee illegaal in het gebied hadden gevestigd. En 
ook de boerderij Verbeck/Aarnink kwam door deze annexatie op Nederlands 
grondgebied te liggen. 
De erfgenamen Menko, Cecile Sophia Menko Hartogensis, wonende in 
Wassenaar en Alice Sophia, wonende in Montreal (Canada) vechten de 
verkoop van het landgoed (in 1943) aan. Het artikel 102/1941 van de Duitse 
bezetters in Nederland, is strijdig verklaard met het Volkenrecht. Op 23 
februari 1954 schrijft Jacob van Nes, plaatsvervanger van de inmiddels 
overleden notaris Zonnevylle, dat het "Bauerngut Verbeek in Losser, gross 27 
H.A. 39 a 90 C.A." door de oorspronkelijke eigenaren is teruggevorderd; dat 
een geldelijke schikking is overeengekomen en dat de heer Aarnink eigenaar 
kan blijven. 
De annexatie van de grensstrook duurde tot 1 augustus 1963. Het gebied 
tussen de erven Verbecke/Aarnink en Oevermann hoorde ruim veertien jaar 
bij Nederland. 
Het erve Verbeck/ Aarnink omvat in 1963, wanneer het weer terug gaat naar 
Duitsland, 113 hectare bouw- en weiland en wat bosgrond. 
Op Nederlands gebied blijft daarvan circa 28 hectare. 
Het Theehuisje kende in de loop van de jaren verschillende bewoners. Het 
werd aan de achterkant lm uitgebouwd en aan de eisen van de moderne tijd 
aangepast. Maar het is nog steeds herkenbaar aanwezig. 
Nadat de heer Hermann Aamink zo'n tien jaar geleden zijn Café restaurant 
verpachtte, is hij er zelf gaan wonen. 
Dus als u weer eens bij Aarnink de groene grens over gaat, lopend of op de 
fiets, om van het prachtige gebied te genieten, kijkt u dan, op de klinkerweg 
richting het klooster Bardel even naar rechts omhoog, naar het voormalige 
theekoepeltje van Menko. Dit alles gelezen hebbende kijkt u wellicht met 
andere ogen. 
Met dank aan mevrouw H.Z. Scherphof-Rekker voor het beschikbaar stellen 
van de door haar verzamelde gegevens over het erve Verbeek. 
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UITGAVEN VAN DE STICHTING HISTORISCHE KRING LOSSER 
• Het Teylershuis en zijn bewoners, door L.G. Poorthuis; ƒ 4,50 

• Het Heininkshoes in Dorp Losser, door H.Z. Scherphof-Bekker en L.H.M. 
Olde Meierink; ƒ 4,50 

• Monumenten van Losser, door L.H.M. Olde Meierink; ƒ 15,- 

• St. Catharina-klooster Almelo en Klooster Maria Vlucht op de Glaan, 
door Adriaan Roelofs; ƒ 10,- 

• Grondstukken en bewoners van Dorp Losser omstreeks 1820. 

• Grondstukken en bewoners in de Marke Losser omstreeks 1832, geïll. 
Met pentekeningen van Joop Zwaferink en Eric Fiselier; 3 delen en map 
met kaarten. ƒ 25,- 

Alle veldnamen, boerderijen, huizen, bewoners/eigenaren en daarbij een 
schat aan historische gegevens. Een onmisbaar standaardwerk voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Dorp en Marke 
Losser. 

• Losser en zijn kerkdorpen in oude foto's deel II, door Thea Evers-Evers; ƒ 
25,- 

• Losser omstreeks 1890, door Thea Evers-Evers; ƒ 10,- 

• In Losser is niets gebeurd ... 1940-1945, door J.J. Luizink; ƒ 25,- 

• De Schultinchof Losser, door HZ. Scherphof-Bekkeren C.S.M. Meijerink-
Hannink; ƒ 4,50 

• 400 jaar Hervormden in Losser, door Georg van Slageren; ƒ 32,50 

 
De uitgaven van de Historische Kring Losser zijn verkrijgbaar bij de 
penningmeester G.W.Th. van Slageren, Hogeweg 36, Losser, tel. 053 538 28 
50 


