VOORWOORD

Oet Dorp en Marke Losser, het kwartaalschrift van de Historische Kring, verscheen
officieel voor het eerst in 1993, nu alweer vijftien jaar geleden. Artikelen over historische onderwerpen uit ons werkgebied en actuele zaken met een geschiedkundige achtergrond vonden zo hun weg naar de leden/donateurs.
Het blaadje werd in eerste instantie vervaardigd met de beperkte technische middelen
die toen voorhanden waren (stencilwerk en fotokopieën). Steeds vaker voldeed de
uitgave echter niet aan het doel dat we ons stelden. De interessante en inhoudelijk
goede artikelen verdienden een betere uitvoering. Het moest op een meer aantrekkelijke manier gepresenteerd worden. Vooral het afdrukken van foto’s liep steeds vaker
uit op een teleurstelling. Daarom ging Oet Dorp en Marke in 2002 op een professionele
manier verschijnen en werd het ‘groene boekje’ zoals u het kent.
Maar alles kan altijd weer beter, ook de uitvoering en het formaat van ons kwartaalblad.
Met ingang van 2008 heeft het bestuur daarom gekozen voor een iets groter formaat,
waarin de foto’s beter tot hun recht kunnen komen. De Historische Kring beschikt
dankzij diverse schenkingen over een uitgebreid fotoarchief, dat ook grotendeels gedigitaliseerd is. Dat biedt veel meer mogelijkheden tot het publiceren van beeldmateriaal.
En die mogelijkheden willen wij graag benutten om zo de vaak unieke foto’s onder de
aandacht te brengen.
Oet Dorp en Marke dus voor de tweede keer in een ander jasje.
Deze nieuwe start wilde het bestuur graag markeren met de uitgave van een boek,
waarin een keuze moest verschijnen uit de artikelen van de afgelopen vijftien jaren. De
redactie kreeg hiervoor de vrije hand en zag zich voor een moeilijke taak gesteld. Want
hoe te kiezen uit die vele bijdragen?
Zoals u ziet zijn ze er uit gekomen, maar het blijft natuurlijk een keuze en het betekent
beslist geen diskwalificatie van de vele andere artikelen. Er is gestreefd naar variatie,
lange en kortere bijdragen, ook aandacht voor de Marke, dus voor Overdinkel en het
geheel werd voorzien van veel foto’s. Veel meer foto’s dan in de oorspronkelijke afleveringen geplaatst konden worden.
Bij het doorbladeren van die vijftien jaargangen werd duidelijk dat er in verhouding veel
geschreven is over de Tweede Wereldoorlog. Begrijpelijk, want dat was natuurlijk een
zeer ingrijpende periode in het leven van mensen. In Losser, als grensplaats, kwam
daarbij ook nog eens de problematiek van de zogenoemde Rijksduitsers. Daarom heeft
de redactie in deze bloemlezing meerdere verhalen over de Tweede Wereldoorlog
opgenomen. U ziet in dit boek de Bezettingstijd door de ogen van een kind, een puber
en een volwassen man. Gevolgd door een bijdrage waarin uiterst zorgvuldig bepaalde
feiten en gebeurtenissen, die een eigen leven waren gaan leiden, worden gecorrigeerd.
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Het bestuur van de Historische Kring presenteert met trots deze nieuwe uitgave. Het
formaat van dit boek wordt ook het formaat van de nieuwe uitvoering van Oet Dorp en
Marke. Dit boek is bedoeld als het eerste nummer van de jaargang 2008.
Het nieuwe jasje van het tijdschrift is echter alleen mogelijk met de hulp van een aantal
sponsoren, die in elke aflevering per advertentie vermeld gaan worden. Voor zover
bekend staan zij ook al vermeld in dit boek, evenals enkele fondsen die de uitgave mogelijk hebben gemaakt. De Historische kring is hen zeer erkentelijk voor hun bijdrage.
Wij wensen u met deze bloemlezing uit vijftien jaar Oet Dorp en Marke Losser veel
leesplezier.
Bestuur Historische Kring Losser
Thea Evers-Evers / voorzitter
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Wij, inwoners van Losser, zijn er helemaal mee vertrouwd, met dat schilderachtige
hoekje van ons dorp, waar de bleek en het oogstrelende bleekwachtershuisje gedachten oproepen aan een ver verleden.
We moeten een heel eind terug in de geschiedenis, terug naar de tijd, dat de geschiedenis van ons dorp zich nog afspeelde binnen het ‘raam’ van Dorp en Marke Losser.
Veel gebeurtenissen uit het dorp van toen en beslommeringen van alledag, zijn opgetekend door Aleida Leurink, die wel een bijzondere vrouw geweest moet zijn. Leest U de
volgende uitweidingen maar eens mee.
Op 24 september 1682, werd Aleida geboren als dochter van Jan Leurink, burgemeester
van Enschede, en Herberdina Stroink. Op 9 maart 1698 - 15 jaar oud - treedt ze in het
huwelijk met Henricus Keller, dominee te Losser, die 10 juni 1669 te Nordhorn was
geboren. Vanaf de dag van haar huwelijk tot en met het jaar 1772 geeft zij van elk jaar
een overzicht van wat er voorging in het dorp, waar men mee bezig was, wat mensen
beroerde, soms met betrekking tot algemeen geschiedkundige gebeurtenissen ofwel
verband houdend met de geschiedenis van de streek. Vanaf 1723 maken de jaaroverzichten plaats voor aantekeningen per dag, minitieus bijgehouden tot 20 maart 1754.
Het ‘Dagboek van Aleida Leurink’ omvat dus de periode van 1698 tot 1754, een kostbaar tijds- en dorpsbeeld van 56 jaar, dat door de jaren heen behoedzaam naar ons is
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OET DORP EN MARKE LOSSER

Oet Dorp en Marke Lo sser 2008/1

DE BLEEK EN HET BLEEKWACHTERSHUIS

doorgesluisd. Aleida Leurink, een bijzondere vrouw, met een brede en levendige belangstelling voor medemens en dorpsgenoot, die ons met grote volharding en nauwgezetheid een beeld aanreikt van het Losser van ruim 200 jaar geleden. Tot zover deze
kleine, maar zinvolle uitweiding.
Een nazaat van Aleida Leurink, dominee Johannes Hendrikus Hulsken, geboren 29 november 1786 en dominee in Losser van 1808 - 1841, maakt op blanco bladen die nog
voorkomen in het ‘Dagboek’ enkele interessante aantekeningen o.a.: ”In 1774 is het
bleekhuisje gemaakt en de bleeke aangelegd”. En met deze aantekening zijn we terug
bij het idyllische plekje midden in ons dorp, dat mét het ‘Dagboek van Aleida Leurink’
200 jaar geschiedenis ongeschonden heeft overbrugd.
Waarom in 1774 de bleek werd aangelegd en wie het initiatief er toe heeft genomen
zal wel nooit met zekerheid achterhaald kunnen worden. Wel zijn er min of meer vage
aanwijzingen, die ons misschien op het juiste spoor kunnen zetten.
Bij de markeverdeling in 1832 blijken bleek en huisje ten name gesteld te zijn van ‘Het
Dorp Losser’, dat daarvóór de grond wel ooit door aankoop uit de Marke zal hebben
verkregen. De bleek heeft ongetwijfeld voorzien in een toentertijd gevoelde behoefte.
Het huisgeweven linnen moest gebleekt worden en ‘waarschijnlijk’ - want juiste gegevens hierover ontbreken - kwam deze vorm van huisindustrie als aanvulling op het karig
gezinsinkomen, veel voor.
En het is alweer Aleida Leurink, die ons een vingerwijzing geeft middels haar dagboek,
waarin zij vermeldt, dat zij haar linnen te bleken legde op een weide bij de pastorie. In
de jaren 1735 tot 1754 treffen we notities aan waaruit blijkt, dat zij haar linnen bleekt
in Gronau, dat haar man als hij toch naar Gronau moest om de preek te verzorgen, het
huislinnen meenam om het daar te laten bleken. Zij laat haar linnen weven, daartoe
wordt eigen verbouwd vlas geleverd of aangekocht garen. Het linnen dient ten dele
voor eigen huishoudelijk gebruik, ten dele wordt het verkocht of geruild voor kantklare
kleding. De benodigde bleektijd was ongeveer 6 weken, dat is nogal lang, en het betekende ongetwijfeld, dat er steeds huisgeweven linnen op de Losserse bleek lag, afkomstig uit meerdere huisweverijen. Gemeten aan onze voorstellingsnormen lijkt linnen
nogal duur geweest te zijn. Aleida Leurink (april l7OO) .....”egaren woog 9 pond, voor
weefloon betalt 5 gl 8 1/2 st”... en dit betreft alleen het weefloon! In maart 1713 noteert zij...:”Vier stukken verkoft aan swager Steenberg en Wolter Kok voor 92 gl en 1
keese...”
Jammer genoeg weten we niet hoe groot de betreffende stukken geweest zijn, niettemin heeft er op de bleek toch voor fl. 92,- liggen te bleken, plus nog het overige linnen
uit andere gezinnen.
Voor de tijd zeker geen onaanzienlijk bedrag. Zo wordt begrijpelijk, dat bij de bleek een
bleekwachtershuisje werd gebouwd, voor de wachter, die waakte en toezicht hield, het
linnen nat hield, bij het invallen der duisternis het grote hek voorhing en de bleek afsloot voor ongenode bezoekers. Niet voor niets bevindt zich aan de achterzijde van het
bleekhuisje een raam, dat uitzicht geeft op de bleek en eertijds de wachter in staat
stelde om zich ook bij slecht weer van zijn taak te kwijten. De bleekwachter had het
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recht van vrij wonen en mocht ‘s zondags zijn ene koe op de bleek laten weiden. Het
linnen was dan blijkbaar binnen gehaald en de wachter moest er wel voor zorgen, dat ‘s
maandags de bleek weer gebruikt kon worden; en dat lijkt eigenlijk nog niet eens zo
eenvoudig er van uitgaande, dat een bleekwachterskoe dezelfde biologische eigenschappen vertoont als iedere andere koe.
Als de huisweverij geleidelijk aan verdrongen wordt door de fabrieksindustrie, neemt
de oorspronkelijke bedoeling van de dorpsbleek in betekenis af en krijgen de Losserse
huismoeders meer vrijheid dan voorheen om er hun wasgoed te spoelen en te bleken.
Oudere dorpsgenoten kunnen zich ongetwijfeld, nog herinneren, dat in de dertiger
jaren op maandagmorgen huisvrouwen op de bleek in de weer waren, de was spoelend
op de spoelbruggetjes, of met een oude klomp aan een lange stok het uitgespreide
wasgoed besprenkelend.

Deze foto, uit de tijd dat er nog wel ‘gebleekt’ werd, toont de bleek tijdens het eierzoeken met
Pasen.

Daarna raakt geleidelijk aan de bleek in verval en ook het bleekwachtershuisje takelt
heel erg af; het gaat er naar uitzien, dat een interessant stukje geschiedenis roemloos,
zonder sporen achter te laten, uit ons dorp zal verdwijnen. Dit temeer als in 1948 de
bleekwachter G.A. Smit - wiens geslacht vanaf 1832 de bleekwachterstaak heeft waargenomen - zijn recht op bewoning, met inbegrip van geplant hout en opstallen, voor de
somma van fl 950,- overdraagt aan de gemeente.
Er gaan stemmen op, die pleiten voor de aanleg van een parkje. . . het oude moet maar
verdwijnen.
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De meesten van ons komt het beeld van bijgaande foto bekender voor. Tegenwoordig organiseert
het Oranjecomité het traditionele eierzoeken voor de kinderen. Deze foto zal omstreeks 1980
gemaakt zijn en is vanaf dezelfde postie genomen als de foto op de vorige bladzijde.

Dan worden de geesten wakker en de voorstanders tot behoud krijgen in 1956 de steun
van de Stichting Textielgeschiedenis. In 1958 sluit de bekende streekjournalist A. Buter
zich daarbij aan en stelt vanuit zijn historische belangstelling en streekverbondenheid
de toekomst van de bleek positief ter discussie. Dit leidt er toe, dat het gemeentebestuur in 1960 overgaat tot definitieve oprichting van een stichting, die de bleek en het
bleekwachtershuisje zal gaan beheren en die onmiddellijk plannen ter tafel brengt om
over te gaan tot restauratie.
De bekende Twentse architect Jan Jans maakt de eerste schetsen en zet een restauratieplan op, dat als gevolg van zijn ziekte en overlijden, door de architect Hulshoff nader
wordt uitgewerkt en gerealiseerd. De fa. Nijhuis uit De Lutte voert de restauratieplannen uit en op 30 oktober 1964 kan burgemeester J.P.A.M. van de Sandt, die bij verschillende gelegenheden wees op de historische betekenis van dit stukje Losser, het gerestaureerde monument officieel openen.
Door een goed gemeentebeleid en de nauwgezette zorg van het stichtingsbestuur kon
het behouden worden voor nu en later en bezit Losser in de bleek en het bleekwachtershuisje een stukje geschiedenis, dat naast geschiedkundige waarde ook nog een
schilderachtige bijdrage levert aan de verfraaiing van ons dorp.
HERMAN BOURGONJE
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 1993/4
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EEN PLEZIERREIS MET VAN HEEK NAAR
AMSTERDAM

Zaterdag 3 augustus 1929, vijf en zestig jaar geleden, was voor de arbeiders van de
textielfabriek L. van Heek & Zn. te Losser een zeer bijzondere dag. Onder persoonlijke
leiding van de directie werd een bezoek gebracht aan Amsterdam. Het personeel had
hiertoe een schrijven ontvangen met de volgende aanhef:
”Plezierreis naar Amsterdam op Zaterdag 3 Augustus 1929, naar aanleiding van het
Huwelijk van den Heer en Mevrouw H.J.P. van Heek-Roelink en de terugkeer van den
Heer L. van Heek Jr van zijn wereldreis.”
Twee burgerlijke gebeurtenissen van zeer verschillende aard, die allebei betrekking
hadden op de zonen van de stichter van de fabriek Ludwig van Heek (1871 - 1931),
vormden dus de aanleiding voor deze plezierreis. Maar voordat het eigenlijke uitstapje
aan bod komt, eerst wat meer over de stichting van de fabriek en de personen en gebeurtenissen, die de aanleiding vormden voor dit dagje uit. Daarvoor terug naar het
jaar 1926.
In de raadsvergadering van 8 juni
deelt de voorzitter, burgemeester
C.J.A. van Helvoort, mee dat na
verzending der convocatiebiljetten,
is binnen gekomen een tot Burgemeester en Wethouders gericht
verzoek om vergunning voor de
bouw van de fabriek, waarvan
dezer dagen de aanbesteding heeft
plaats gehad. ‘De’ fabriek met de
klemtoon op ‘de’ was blijkbaar
voldoende! Volgens de bouwverordening van de gemeente mochten gebouwen niet hoger dan 18
meter zijn. Maar de toren van de
fabriek zal circa 29.50 meter hoog
worden; daarom stellen B&W voor
ontheffing te verlenen. Zonder
hoofdelijke stemming wordt conform dit voorstel besloten.

De fabriek van Van Heek Losser in aanbouw.
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De aanbesteding had toen inderdaad al plaats gevonden.
In de krant was namelijk aangekondigd, dat op maandag 31 mei 1926, ‘s middags om
3.00 uur in Hotel Smit, de aanbesteding zou plaats vinden van “Het bouwen van spinnerijgebouwen. . . op een terrein gelegen tusschen den weg naar Glane en den weg naar
Overdinkel te Losser en het glas- en schilderwerk aan bovengenoemde gebouwen.”
Nadere inlichtingen geeft Civ. ing. en Architect Arend G. Beltman. De naam van de lastgever wordt ook hier niet genoemd.De krant van 1 juni vermeldde, dat de aanbesteding
had plaats gevonden. De laagste inschrijver voor het bouwwerk was fa. Gebr.Koenders
te Enschede voor de somma van fl. 1.164.000,-. Voor het glas- en schilderwerk was dit
H.J. Klaassen & Zn. te Haaksbergen voor fl. 21.363,-. Daarna, pas op 18 juni 1926, kwam
dus het verzoek aan de gemeenteraad.
Hieruit blijkt overduidelijk hoe de verhoudingen toen lagen en hoe belangrijk deze
fabriek voor Losser was. De werkgelegenheid in de gemeente was minimaal en de
werkloosheid zeer groot. Een statistiek uit 1931 vermeldde in Losser slechts 7 bedrijven, waar meer dan 10 personen in dienst waren: of, zoals men in Losser nu nog zegt,
“…hier was ja niks!” Hierbij moet worden opgemerkt, dat de gemeente Losser toen veel
groter was dan nu. De annexatie van Noord- en Zuid-Berghuizen, die weliswaar al enkele jaren als een dreigende wolk boven de gemeente hing, had nog niet plaats gevonden.
En in 1927 zouden deze plannen voorlopig ook weer van de baan zijn.

Het grondwerk voor de bouw van de fabriek in 1926 werd, zo blijkt uit deze foto, nog met mensen dierkracht uitgevoerd.In het midden staan de opdrachtgevers H.J.P.van Heek en L. van Heek Sr.
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Losser heeft de fabriek van Van Heek mede te danken aan het feit, dat er binnen het
bedrijf in Enschede moeilijkheden waren gerezen. De oudste zoon van Ludwig van
Heek, Helmich Jan Paul (1900 - 1982), die op grond van de familietraditie voor opname
in de firma in aanmerking zou zijn gekomen, werd gepasseerd. Van Schelven vermeldt
in zijn boek “Ondergang en familisme” (over de geschiedenis van Van Heek & Co te
Enschede) dat de meerderheid van de firmanten toen dit besluit nam om redenen van
persoonlijke aard. Een familiecontract uit 1902 omschreef, dat een firmant blijk moest
geven van “zodanige vlijt, kennis van zaken, toewijding en goed gedrag als van een
goed firmant dezer vennootschap kan worden gevorderd”. Opvallend is wel, dat H.J.P.
van Heek ook later weer een bron van zorg zal zijn voor de familie.

Directie en staf van N.V. Textielmaatschappij L. van Heek & Zonen 25 jaar na de oprichting van de
fabriek (dus in 1951). V.l.n.r.: mej. Wallenburg, P. van Heek, nog een mej. Wallenburg (zussen),
dhr. Wallis, dhr. Kleerebezem, Joh. P. Poorthuis, L. van Heek, H. van Heek, dhr. Goorhuis.

In 1938 verschijnt namelijk het boek “Hoog aan den wind” geschreven door Ru Basse,
een pseudoniem voor de Enschedese chirurg-röntgenoloog Ben Nierstrasz (1889 1965), die ook werkzaam was aan het toenmalige Losserse ziekenhuis, het Bernardus
Gesticht.
In “Hoog aan den wind”, een roman over een doktersleven, werden de hogere kringen
van Enschede beschreven en dat waren toen inderdaad voor het merendeel fabrikantenkringen. In deze milieus meende men de personen en gebeurtenissen, die in dit
boek beschreven werden te herkennen. De arbeiders zullen niet veel aanknopingspunten gehad hebben, want die konden daar moeilijk over oordelen. De hogere milieus
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waren toentertijd nog zeer gesloten en de afstand was groot. Bovendien kostte het
boek voor de oorlog fl. 2,90 en voor de 3e en 4e druk in 1947/1949 moest fl. 6,90 betaald worden. Dit waren bedragen, die door de arbeiders voor het kopen van een boek
nauwelijks konden worden uitgegeven.
Al gauw werd gemompeld, dat het boek een sleutelroman was, waarin ook H.J.P. van
Heek en zijn vrouw zouden voorkomen. Het baarde veel opzien en de voorraad boeken
werd opgekocht en uit de handel genomen. Daardoor werd de nieuwsgierigheid uiteraard alleen maar aangewakkerd. Het zal de schrijver, dokter Nierstrasz, in die tijd
ongetwijfeld veel narigheid hebben bezorgd. Tijdens een lunchbijeenkomst van de
Rotaryclub in 1939, waarvan hij samen met o.a. G.J. van Heek W.Hzn. deel uit maakte,
verklaarde hij nadrukkelijk geen personen of clubs (in dit geval de vliegclub) te hebben
willen hekelen. Hij zegt: ”Het venijn, dat uit het boek gezogen wordt, geschiedt door
hen, die belust zijn op relletjes en sensatie.” Deze sensatie heeft, mede door het opkopen van het boek, inmiddels al 55 jaar stand gehouden. Ook nu nog is het een veel
gevraagd boek bij bibliotheken en antiquariaten en als er af en toe eens een exemplaar
opduikt moet er een behoorlijke prijs voor betaald worden. “Men” zei in die tijd, dat de
schrijver, die diep bedroefd was door het overlijden van zijn vrouw, zijn verdriet van
zich af had willen schrijven. In een uitvoerige inleiding bij de derde druk in 1947 vermeldt de auteur, dat de thema’s van het boek zijn: ”God, de dood, het leven en de
liefde.” Voorts verklaart hij, dat de personen en omstandigheden, die in dit boek voorkomen, de plaats der handeling, de moeilijkheden en conflicten, die er in worden beschreven, alle slechts konden bestaan bij de gratie van de verbeelding van de schrijver.
Hoe het ook moge zijn geweest, het boek blijft in Twente altijd omgeven met een waas
van geheimzinnigheid.
Ter illustratie hiervan het volgende voorbeeld: in de Openbare Bibliotheek Enschede
was (en is) een exemplaar aanwezig, maar het stond op de kamer van de directeur
hoogstpersoonlijk. Zowel personeel als publiek moest met zeer gegronde redenen komen om de roman te mogen inzien en dat kwam dan ook nooit voor. En uitlenen kwam
natuurlijk helemaal niet ter sprake. Het feit, dat de bibliotheek officieel H.B. Blijdensteinstichting heet en dat een telg uit fabrikantenkringen tot in de zeventiger jaren deel
uit maakte van het bestuur, zal hiermee zeker in verband hebben gestaan. Later veranderde dit beleid en nu is deze roman, vanwege de historische waarde, opgenomen in
de speciale Twente Collectie van deze bibliotheek.
Voor de lezer in deze tijd is in eerste instantie alle opwinding rond dit boek onbegrijpelijk. Het leest nu als een zeer breed uitgesponnen, ietwat sombere christelijke familieroman. Er komt weliswaar overspel in voor, maar daar kijkt men tegenwoordig niet
meer van op. Iedereen leest bij de kapper in de diverse bladen, wie er met wie gaat,
met name over bekende Nederlanders. Toen was dat wel even anders!
Het ging om mensen, die het bekende leven in Twente beheersten, die je regelmatig in
de fabriek zag en van wie je afhankelijk was. In Losser waren mensen, die hun pet afnamen voor elke auto die voorbij reed, want “daar zou den heer wel eens in kunnen
zitten.”
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De Van Heeks waren niet alleen zeer rijk, of, zoals een pastoor bij de uitvaartdienst van
Ludwig van Heek Sr. in 1931 zou zeggen: ”Zo rijk gezegend door God met aardsche
goederen”, maar ook zeer machtig en invloedrijk. Ofschoon de familie niet katholiek
was, werd aan het graf dus ook gesproken door deze pastoor. En tijdens de uitvaart
luidden ook de klokken van diens kerk aan de Deurningerstraat in Enschede. De grenzen van de toenmalige toch zeer sterke godsdienstige verzuiling, werden hier overschreden, omdat het om zo’n belangrijke persoon ging.
Op zijn kasteel in Zuid-Tirol, slot Goyen bij Merano, waar Ludwig van Heek de laatste
jaren van zijn leven doorbracht, mocht hij ook koningin Wilhelmina tot zijn gasten rekenen. Er gingen in die tijd in Losser zelfs geruchten, dat een huwelijk van prinses Juliana met één van de zonen van Van Heek tot de mogelijkheden behoorde.
Ook hadden de stakingen van 1931/1932, die o.a. resulteerden in loonsverlagingen,
diepe wonden geslagen. Tegen die achtergrond bezien valt elke commotie rond dit
boek ook nu nog te begrijpen.

Tijdens een latere staking (van 21 februari-12 maart 1938) bij Van Heek in Losser werd uit voorzorg een detachement Rijkspolitie naar Losser gehaald. De man helemaal rechts is chefveldwachter gemeentepolitie Losser Th.M. Bourgonje. Deze mooie foto werd beschikbaar gesteld
door de heer A. van den Berg uit Hengelo(O), wiens vader vierde van links staat.

Het huwelijk van H.J.P. van Heek was dus de ene aanleiding voor de personeelsreis in
1929; de andere reden was de terugkeer van Ludwig jr. (geb.1903) van een reis om de
wereld. In een Memorandum, waarin hij zijn ervaringen beschreef en dat door zijn
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vader werd uitgegeven, staat vermeld, dat hij zich “te zijner ontwikkeling sedert midden Augustus op ene wereldreis bevindt.” Hij bericht o.a. over de textielindustrie in
Japan, China en Singapore. De Twentse fabrikanten waren met name beducht voor de
Japanse concurrentie op de markt in Nederlands Oost-Indië, waar de Twentse industrie
de positie, die zij voor de Eerste Wereldoorlog innam, steeds meer zag teruggaan. Japan had in de ogen van de Twentse fabrikanten een grote voorsprong door de lage
lonen en de lange werktijden. Ook werd daar gewoon gewerkt op zaterdag en zondag.
Men pleit er in dit Memorandum dan ook voor om niet meer angstvallig vast te houden
aan de ‘achturendag’, aangezien dit uitloopt op schade voor industrie en arbeiders.
Arbeiders zouden langer moeten mogen werken om hun levensstandaard te verbeteren. Maar “hij, de arbeider, mag dit nimmer laten blijken of uitspreken, daar hij anders
als Judas wordt uitgekreten.”
Curieus is verder een opmerking, dat de Japanner, uiteraard tegen betaling, op het
bedrijf 3 maaltijden ontvangt, die omgerekend in centen wel bijzonder goedkoop zijn.
“Maar dat dit ook alweer kan, omdat een Japanner zo klein van postuur is en met minder kan volstaan dan een Europeaan.” De loonsverlaging waar men in dit geschrift al
voor pleit, zal later na de stakingen van 1931/1932 bittere werkelijkheid worden. De
wereldreis van Ludwig jr. was dus ten einde en vormde de tweede aanleiding voor deze
bijzondere “Plezierreis naar Amsterdam”.

Het personeel van de machinekamer van Van Heek, eind dertiger jaren. V.l.n.r. J. Blokhuis, dhr.
Ent, dhr. Onderweegs, G. Stappenbeld, dhr. Masseling, J. Poorthuis, H. Knol, A. Mast, dhr. Wilkes,
G. Boels, R. de Vries en H. Wegman.
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Op zaterdag 3 augustus 1929 was het dus zover. Men vertrok bij de halte Essenhuis,
gelegen naast het Flakenpad tegenover de fabriek en wel om 4.55 v.m., wij zouden
zeggen ‘s nachts! Halte Essenhuis was gelegen bij het gelijknamige café, dat omstreeks
1975 werd afgebroken. In het pannendak stond indertijd met grote letters “Halte
Stoomtram.” Per trein ging men naar Amsterdam: aankomst om 9.06 v.m. In gereserveerde electrische trams reed men door de stadswijken naar Artis “alwaar onder geleide de verschillende dieren werden bezichtigd”. Om 12.00 uur precies was het verzamelen geblazen in de restauratiezaal van Artis, om samen het middagmaal te gebruiken.
Na het eten om 12.45 vertrok het gezelschap weer per extra tram naar de bioscoop
“Cinema-Royal” op de Nieuwendijk, waar om 13.30 uur een “sprekende en musicerende film” werd vertoond. Toen de voorstelling was afgelopen ging men te voet naar de
De Ruyterkade aan het Centraal Station. Bij steiger nr. 5 scheepte het gehele gezelschap zich in aan boord van de “Friesland”. Men maakte een boottocht naar de haven,
de Oranjesluizen (de verbinding van het Noordzeekanaal met het IJsselmeer bij Schellingwoude) en naar fort Pampus (een ondiepte in het IJsselmeer, vóór het IJ), tot in de
negentiende eeuw een fort ter bescherming van de Oranjesluizen. Aan boord zorgde
een originele Volendammer Harmonicaband voor de goede stemming en menig paartje
maakte een dansje onder begeleiding van muziek en zang.
Na de terugkeer van de boottocht was iedereen vrij om Amsterdam in te gaan. Om
19.30 uur moest men weer voor de hoofdingang van het Centraal Station zijn. Dat de
leiding het niet helemaal zag zitten, om de mensen uit de provincie zo maar op eigen
houtje in Amsterdam te laten lopen, blijkt uit de goede raad die men op schrift had
gesteld: ”De grootste voorzichtigheid wordt aanbevolen bij het vragen naar den weg
aan onbekenden, daar het gevaar zeer groot is, dat men geheel verkeerd terecht gewezen wordt. Men wende zich dus in geval men de weg moet weten tot een politieagent,
die men aan alle hoeken van den Straat aantreft.” Wanneer we dat laatste letterlijk
mogen nemen, dan is dat voor de hedendaagse Amsterdammer iets om jaloers op te
mogen zijn: een politieagent op elke hoek van de straat!
Voor het vertrek uit Amsterdam bedankte één van de arbeiders namens alle collega’s
de directie voor het “geboden genot” en alle aanwezigen stemden hiermee in door een
donderend en herhaald “hoera!” Daarna at men nog gezamenlijk een broodje in de 3e
klas wachtkamer en om 20.47 uur vertrok de trein naar Losser.
De planning was om ‘s nachts om vijf minuten voor één weer in Losser aan te komen.
Maar volgens het verslag in de krant kwam men in “beste stemming ‘s nachts om 2 uur
aan”, vast en zeker doodmoe van deze “plezierreis” die 21 uur geduurd had!
Of er inderdaad vertraging is opgetreden, of dat het krantenbericht niet geheel juist
geweest is, is niet meer te achterhalen. Niemand zal moedwillig te laat zijn gekomen,
want in de aankondiging van deze reis stond nadrukkelijk vermeld: ”Zij die te laat komen moeten de terugreis zelf bekostigen.” Verder werd men er op gewezen om de
plaatskaarten voor de trein, bonboekjes voor consumpties en toegangsbewijzen niet te
verliezen.
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Bovendien was het ten strengste verboden - (vetgedrukt)- “sterken drank mee te nemen of onderweg te koopen, noch in den trein, noch gedurende het uitstapje” en
iedereen moest zich houden aan de richtlijnen van “zijn baas en zijne helpers”.
THEA EVERS
Eerder gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 1994/1 en in de Nieuwe Dinkellander van
donderdag 27 juli 1989 (met opgave van geraadpleegde literatuur).

De Historische Kring beschikt helaas niet over foto’s van het reisje in 1929. Deze foto van een
personeelsreisje van Van Heek Losser eind vijftiger begin zestiger jaren naar Schiphol werd beschikbaar gesteld door mevrouw Vreriks uit De Lutte.
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DE HEILIGE GERARDUS MAJELLA EN OVERDINKEL

Het ,,Losserse Veald” lag eeuwenlang in de Marke Losser, woest en ongerept tussen het
Graafschap Bentheim en de Dinkel, met hier en daar een enkele boerenhoeve als oase
van groen in de grootse heidevlakte, omzoomd door het moerasland van het Tiekenveen en het Fleuer.
Aan het eind van de negentiende eeuw verschenen er aan de horizon rokende fabrieksschoorstenen, die eerst argwanend werden bekeken, maar geleidelijk aan kregen ze
een meer vertrouwde aanblik in het landschap en steeds meer boerenzonen trokken
richting Duitsland, waar de opkomende textielindustrie hen van werk en een vast inkomen verzekerde. De vraag naar arbeidskrachten overtrof het aanbod ver, zodat er
een golf van ,,vrömden” richting Overdinkel trok, waar ze zich uiteindelijk vestigden,
omdat ze toch wel Nederlander wilden blijven. Vooral door de oud-Lossernaar Pastoor
Roberink, die in de kop van Overijssel werkte, hadden velen daar en in het ook door
werkloosheid geplaagde Drentse land , gehoord van de Gronause textielfabrieken en de
mogelijkheden om er werk te vinden.
De nieuwkomers ontpopten zich als nijvere werkers, die zich aanvankelijk in keten vestigden dicht bij de grens, maar al spoedig in staat bleken de keet in te ruilen voor een
eigen woninkje. En zo ontstond in het woeste ,,Losserse Veald” in enkele jaren tijd een
nieuw dorp, dat o.m. behoefte had aan eigen Godshuizen en werden er nagenoeg terzelfder tijd, in vrome wedijver, een protestantse en een katholieke kerk gebouwd.
Gerardus Franciscus van Laak, kapelaan te Losser, kreeg op 12 oktober 1907 opdracht
om een parochie te stichten voor de ongeveer 800 katholieken, die inmiddels in Overdinkel woonden. Op 17 januari 1908 werd een relikwie uit het gebeente van de H. Gerardus Majella geschonken aan de parochie Overdinkel.
Pastoor Van Laak hield week in week uit bedelpreken in verschillende parochies om aan
geld te komen voor de bouw van een kerk en pastorie. Van Jan Nijkerken en Gerritdina
Nijkerken-Breteler werd een perceel heidegrond gekocht voor fl. 350,- en van G.J. Welpelo een stuk land voor fl. 250,-. G.J. Smudde, J.H. ter Denge en G.J. Welpelo schonken
ieder nog een stuk grond op de zogenaamde ,,Jaaghutte”.
Dank zij al deze steun kon op 13 december 1909 de bouw van de kerk worden opgedragen aan het aannemersbedrijf Koenders uit Enschede, voor de som van fl. 41.900,-.
Op 3 juni 1910 kon de Eerste Steen worden gelegd, waarna de kerk op 7 november
1911 door de Aartsbisschop van Utrecht werd geconsacreerd. Pastoor Van Laak liet het
ca. drie hectare grote terrein rondom de kerk aanplanten en bouwde er drie kapelletjes, met als doel er een processiepark van te maken. Het plan lukte wonderwel en al
spoedig kwamen de Gerardus Majellavereerders, op de eerste zondag na diens sterfdag, naar Overdinkel om er de voorspraak van de heilige in te roepen.
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De H. Gerardus Majellakerk aan de Hoofdstraat in Overdinkel omstreeks 1925.
Pastoor van Laak had een welhaast onbeperkt vertrouwen in de parochiepatroon, de H.
Gerardus Majella, die op 23 april 1726 in Muro ten zuiden van Napels werd geboren.
Zijn levensbeschrijver verhaalt van de vrome en godsdienstige opvoeding, die de kleine
Gerardus als kind ten deel viel en hoe hij zijn kinder- en jeugdjaren in liefdevolle gehoorzaamheid in het ouderlijk gezin beleefde. Na de dood van zijn vader moest Gerardus op 12-jarige leeftijd meewerken om te helpen voor het gezin te zorgen. Hij werd
kleermaker, maar na enkele jaren zei hij dit beroep vaarwel en werd huisknecht bij de
Bisschop van Lacedogna. Gerardus wilde echter altijd al kloosterling worden en had zich
al meerdere malen bij de Franciscanen aangeboden, maar deze wezen hem met het
oog op zijn zwakke gezondheid telkens af. Omstreeks het Paasfeest van 1749 werd er in
Muro ,,Missie” gepreekt door de paters van de H. Alfonsus en Gerardus probeerde bij
hen zijn geluk te beproeven. Ook zij wezen hem in eerste instantie af, omdat hij er zo
zwak uitzag. Op zijn niet aflatend aandringen lieten zij zich tenslotte bepraten en werd
hij aangenomen als kloosterling.
Tijdens zijn kloosterleven muntte Gerardus uit in een voorbeeldig en deugdzaam leven,
waarin kloosterlijke gehoorzaamheid de kroon spande. Als voorbeeld hiervan zijn de
volgende voorvallen uit zijn leven opgetekend.
Eens was Gerardus aan het strand van Napels, waar plotseling een woeste storm was
opgestoken. Een vissersbootje kwam in grote nood te verkeren. Gerardus die dit zag
maakte een kruisteken en liep de zee in. Temidden van de woeste golven riep hij: “In
naam van de Allerheiligste Drievuldigheid... Sta!” En zie, meteen lag het bootje stil en
Gerardus bracht het veilig naar de oever en de vissers waren gered.
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Zo verdwaalde Gerardus op een dag met zijn ezeltje in dichte mist in de bossen van
Ofanto. Terwijl hij zijn best deed de goede weg terug te vinden had hij een ontmoeting
met de duivel, die hem toeriep: ”Nu is het uur der wraak geslagen, nu heb ik u in mijn
macht.” Weer riep Gerardus: “In naam van de Allerheiligste Drievuldigheid, neem mijn
rijdier bij de teugel en geleid mij op de rechte weg.” Tegen drievoudig goddelijk geweld
bleek de duivel niet opgewassen en hij deed, waarschijnlijk met grote tegenzin, wat
hem werd opgedragen.
De lering, die uit dit alles getrokken moest worden, was dat door een heilig en deugdzaam leven alle moeilijkheden met Gods hulp overwonnen konden worden en dat zelfs
de duivel in God zijn meerdere moest erkennen.
In de laatste weken van zijn leven werd Gerardus getroffen door een hevig lijden. De
ziekte die zich bij hem geopenbaard had sloopte zijn krachten en in de nacht van 15 op
16 oktober 1755 kwam er een eind aan zijn leven. Paus Leo XIII verklaarde Gerardus
Majella zalig en door Paus Pius X werd hij in 1904 heilig verklaard. Tot zover het leven
van Gerardus Majella.

De Hoofdstraat in Overdinkel tijdens een H. Gerardus Majellaprocessie.

Vooral in de jaren tussen de twee wereldoorlogen en de eerste jaren daarna, kwamen
jaarlijks tienduizenden te voet, per fiets en in latere jaren met bus en auto naar Overdinkel, om deel te nemen aan de kerkelijke vieringen en de processie.
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Deze vinden altijd plaats op de zondag onder het octaaf van Gerardus Majella, dus de
eerste zondag na 16 oktober. Ook anno 1995 verwacht Overdinkel weer duizenden
pelgrims en zondag 22 oktober a.s. kunnen weer talloos vele gelovigen kracht en troost
vinden in deze bedevaartstocht, waaraan sommigen reeds voor de 55ste keer of zelfs
vaker hebben deelgenomen.
Pastoor Van Laak en de H. Gerardus Majella zijn samen van grote betekenis geweest
voor Overdinkel en zij hebben er ondermeer voor gezorgd, dat Overdinkel in de wijde
omtrek grote bekendheid heeft gekregen.

STIEN MEIJERINK-HANNINK
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 1995/3

Deze foto’s geven een impressie van de processie op een zondag omstreeks 1980
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KLOOTSCHIETEN IN DE TWINTIGER EN DERTIGER
JAREN

Door een schenking kwam de Historische Kring in het bezit van een boek over de geschiedenis van het klootschieten getiteld: "Die Klootschiesser- und Bosslerbewegung in
Wort und Bild; von Georg Coldewey, Nordenham." 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. (Foto).
Hij vertelt in dit
boek 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 boek 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.
THEA EVERS
De wedstrijden om den "zilveren bal" te Arnhem en de georganiseerde wedstrijden
der laatste 10 jaren.
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

25

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
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

G. Munnink, te Noord - Berghuizen.
F. Oude Griep, te Noord - Deurningen.
H. Groothuis op Teuse, te Reutum.
G. Munnink, te Noord - Berghuizen.
Idem, te Noord - Berghuizen.
J. ter Linde, te Losser.
A. Snoeink, te Lattrop.
Idem, te Lattrop.
H.J. Bagchus, te Losser.
H. Niemeyer, te Noord - Deurningen.

Vonden de eerste kampioenswedstrijden plaats 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 bestuur kwam op 3 en 4
Juli 1937 in Jever ook de
derde interland tussen
Jever en Twente tot
stand.
De “wiezers” van “dorp Losser” in actie tijdens den eersten
interlandwedstrijd te Jever

Klootschieters in actie.
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Voordien waren er reeds twee interlandwedstrijden gehouden, welke door de klootschietersvereniging "Dorp Losser" op touw waren gezet. Hoe deze belangrijke wedstrijden tot stand kwamen zal U uit het volgende blijken.
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.
Ontmoeting in 1934 van de
klootschieters uit Losser met
de sporters uit Jever. Staande
v.l.n.r.: G.J. Schorfhaar, G.
Vos, G. ter Linde, H.J. Bachus,
R. Tiehuis. Zittend v.l.n.r.: Alb.
Lutjeboer, J.A. Stegge, Willem
Morshuis, Jochem Damhuis,
P. Lutke Veldhuis, J.P. Poorthuis, H. Rietman, G. Eilers en
P.Meijerink.

Dit eerste treffen, hetwelk in een nederlaag voor de Losserschen eindigde, uitte zich in
een echte wederzijdsche hartelijkheid, die een ware verbroedering tusschen deze
klootschietende vertegenwoodigers van Duitsland en Nederland tot gevolg had. Dat
aan beide zijden de geestdrift hierover groot was, bleek uit de hierna gevoerde briefwisseling, waar in de heer Heinke Tajrks, voorzitter van den "Friesischen Klootschiesserverbandes" de ontboezeming uitte, dat, wat de diplomaten der verschillende landen
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niet tot stand konden brengen, door het klootschieten minnende deel der bevolking
van beide landen volbracht was.
De daarop volgende twee 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 heeten en de tweede op 3 en 4 Juli 1937 in
Jever plaats vond, hadden aan hartelijke vriendschap nog 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 klootschietersvrienden 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 klootschieterswedstrijden tusschen twee
buurtschappen altijd een bepaalde som gelds, waarom gestreden zal worden, als inzet
geëischt,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. In de
dorpen daarentegen wordt de overwinning meestal dadelijk na afloop van een wedstrijd in een stamcafé beklonken, waar eenige 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,

28

Gen' ende völt op 't gat.
O wat 'n eer, o wat 'n eer
Onzen ende hef zien kleutjen weer.
O 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 stamcafé 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 Klaotschaeten wodden ok nog daon
Erg'ns baow'n in ’t Friesenlaand.
Voort kwammen ze oet daarp too bie mekaar
De wodden 'n veurstel daon
Zao gaaw as 't mer heel efkes kan
Met almaol der hen te gaon.
Hierna werd het refrein gezongen dat luidde:
Wie gaot naor Jever, wie gaot naor Jever,
Het 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 nog 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 landen een ware verbroedering tengevolge
heeft gehad, blijkt wel 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!
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Tenslotte zij nog opgemerkt dat niet alleen na afloop van een wedstrijd de bloemetjes
werden buitengezet, ook bij het uitnoodigen 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 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 lustige 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 de jonggeborene 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 klootschieten in Nederland en tevens hiermede aan den wensch van den schrijver (van het Duitse boek) naar 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,
Waarvan 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,
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!
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 1996/2
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SALON VOOR SCHEREN EN HAARSNIJDEN
Het was in de dartiger joar'n van de twintigste eeuw, toen 'n kapsalon nog "Salon voor
scheeren en haarsnijden" weur neumd. De leu leut'n zich de hoar nich knipp'n, nee, zee
gung'n hen hoarsnie'n. Dat gung gewoon met nen kam, nen scheer en 'n scheermes, en
later ok met nen 'handtondeuze'. D'r weur zo völ mögluk ofdoan, want dan hoom'n dat
nich zo vaak. 't Kost'n ait nog 'n dubbelke tot viefteen ceant en dat was toenmoals nog
wa 'n hoap geald. Toch waar'n d'r ok wa leu dee 't er nich zo kaal of woll'n hebb'n. Dan
weur d'r gewoon 'n wat grov're kam oonder de scheer hoald'n.
Wat noe nen kapper is, was toenmoals 'de scheerbaas' of 'de barbier'. De "salon" weur
'scheerkamer' neumd. En in de scheerkamer was 't ait gezellig. Het was 't er woarm,
want 't kächelke braand'n egoal en 't kettelke met water wat 't er op stun zung gesteug
zien eentonig leedke... Mangs heul 't zing'n efkes op, want dan weur 't deksel opbeurd
om 't scheermes in 't kokkende water te stipp'n. Dan snee 't mes better en 't ontsmett'n
meteen.
't Scheer'n was veur de scheerbaas zien hoofdinkomm'n. Hoarsnie'n weur nich zo vaak
doan: dat kon nog wa zitt'n! D'r warr'n ok wa leu dee 't zulm dead'n. Veural bie de
keender, want doar kwam 't er nich zoa slim op an, dat stak nich zo net. Het verhaal
gung toenmoals, dat 'n oal'n Eksterkate de leu ne bloompot op 'n kop zett'n en al de
hoar dee d'r oonder oet kwam d'r gladweg ofknipp'n. Zoa ak al zegd heb: 't scheer'n
doar kwam 't bie de barbier op an. 'n Board mös d'r völ vaker of. Eén moal in de wek
was wa 't minste. 'n Scheerbaas had meestal dree soort'n scheerklaant'n. Gewone arbeidersleu, dee nauwluks 't zoalt in de pap konn'n verdeenen en dee zich mer eenmoal
in de wek leut'n scheer'n. Dat gebeurd'n aait op zoaterdag, want dan konn'n ze zundaags glad noar de keark. Mölnbrooks Beernd dee met kuiern ietskes anstött'n zèèr
ait:" D dan is d de p pastoor mie nich te g glad of!" Dat scheer'n kost'n in dee daag'n zes
ceant en dat weur meestal direct betaald. Mer 't kwam ok nog wal is veur, dat d'r weur
vroagd: "Jan is 't wa good, dat ik 't diej de volgende wek d'r biej doo? 't Koomp mie
disse wek naar slecht oet." 't Was de scheerbaas ok wa good oetkomm'n as hee 't geald
wa had kreng'n, mer hee zèèr dan heel gootmeurig: "Ie doot mer jong, dat koomp wa
good!" Dan waar'n d'r ok klaant'n dee tweemoal in de wek kwam'n: op woensdag en
zoaterdag. Dat was de zg. 'kleine middenstand': de petroleumventer, de bakker, de
melkboer, de portier van 't fabriek, 'n gepensioneerde koloniaal, 'n kruidenier enz. En
dan waar'n d'r nog leu dee zich dreemoal in de wek de board leut'n ofkrabb'n. Dat weur
dan op dinsdag, donderdag en zoaterdag doan, zodat ze de hele wek glad um 'n snoet'n
waar'n. Dat waar'n de zg. gegoode leu, ok wa de leu-in-better'n-doon neumd, de grote
middenstand: de boavenmeaster, de bookhoalder van 't fabriek, de notaris, de hotelhoalder en 'n stuk of wat grote boer'n. Meestal wa leu met oetstoand geald. Zoaterdags
was 't 'n drokk'n dag, want dan kwam'n ze allemoal. Dan weur d'r wearkt van 's morg'ns
zes uur tot 's oam'ns twaalf uur. Dan was d'r hoast gin tied um te ett'n: dat gebeurd'n
mer zoa efkes tuskedeur en um de beurt. Hoarsnie'n deed'n wie op zoaterdag nich: d'r
weur alleen mer scheur'n, zon paar hoonderd man. Dan wus ie ok good da'j wat te
doon had'n. En aw dan 's nachens de teggelvloor hadd'n schrobd en 't scheergerei wier
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netjes kloar haad'n maakt en oppoetst, dan kreeg'n wie van oos mooder 'n lekker gebakk'n biefstukske op 'n plak stoet en dat gung d'r mer wat good in!
'n Moal kwam Brilmans Fritske op 'n zoaterdag vroag'n wat of 't hoarsnie'n kost'n. "Zoaterdags wordt 'dr gin hoarsnedd'n", zee de scheerbaas. "Nee", zee Fritske, "dat week
wa, mer ik wol alleen mer vroag'n wat of 't kost'n?" "Hoarsnie'n kost 'n dubbelke", zee
de scheerbaas. "En wat kost 't scheer'n dan?" vreug Fritske stug vedan."Zes ceant", zee
de scheerbaas nich al te vreend'lijk. "O" zee Fritske, "dan scheer mie de kop mer kaal!"
Ik proat noe oawer de scheerzaak van Brilmans Herman in 'n Esche in Loster, woar ik as
zoon Jan, op mien elfde, twaalfde joar, wör inwied in 't barbiersvak. Mien grootvaar har
ok a grote bekeandheid as scheerbaas in 't doarp Loster, in de Teylersstroat en mien
vaa dach'n dat in mie ok wa 'n goode scheerbaas stak. Zo good gung 't leer'n op school
noe ok wier nich.
Foto: De Teylersstraat met rechtsvoor de
gevel van het Kokshuis, waarin de kapperszaak van (‘grootvaar’) Brilman was
gevestigd.

Ik begun met inzeep'n en 't schoon
hoald'n van de zaak. En 't veurnaamste was daj 'n moond dich mös'n hoaln oawer aln's waj zo te heurn
kreeg'n en dat was nog al wat! Veural
veur 'n jong van twaalf joar. Doar
weur ie vroog riep van. D'r weur heel
wat terecht kuierd oawer allerhande
zaak'n; de leu hadd'n de tied ja wa. En
as ze kloar waar'n gung'n ze nog mer
efkes geneuglijk bie 't kächelke zitt'n
noaproat'n. Doar kwam Brilmans
Fritske weer an. Ze zaag'n 'm al ankomm'n van de wiet'n, want ze
hadd’n 'm spits. Hee kreeg d'r ait wa
een te pakk'n. Met zien eig'ngemaakte goastok en zoa gebrekkig as hee leup, kleaen hee met meuite oawer 'n hoog'n deurstoep. Dat doer'n ait 'n heel'n zet veur dat hee binn'n was. Iedereen zat te kiek'n en 't
veul stil, totdat Fritske de stilte verbrak en heel duudelijk en helder zee:"Hè, hè, doar
kom ik dan ansoez'n!" en zonder verder op of um te kiek'n leut hee zich op 'n stool
vall'n, ziene goastok vast tussche de knee. Dan haal'n hee zien'n road'n tukdook veur de
dag en begun-e oetgebreid zien'n bril schoon te poets'n. Hee mös d'r wa 'n paar moal
flink achter oet de kel oawer hen bloaz'n, want 't zatt'r vast op! 't Smakwit zat 'n luk
schuun met de ruw noar 'm hen, dreai'n ietske bie en zee:"Wat hes doe doar 'n mooi'n
goastok Fritske, hes den zulm maakt?" "Joa", zee Frits, "Dat is 'n heel'n biezundern, dat
za'k diej is vertell'n. Toen ik d'r lestmoal met in 't veald leup, sprong d'r 'n haaz'n veur
mie vot en toen dach'n ik: as disse stok noe is 'n jachtgeweer was west en zonder d'r
biej te deanke'n heul ik den stok net as 'n jachtgeweer liek op 'n haaz'n an. En noe
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kaanst gleum'n of nich: op 't zölfde oag'nblik nam 'n haaz'n 'n spronk in de locht en völ
toen doad neer veur miene veut" 't Smakwit, Tell'n Drieks, Möll'nbrooks Beernd en nog
'n stuk of wat meer knipoagd'n mekaar 'ns too en lach'n 'n luk veur zich hen. Mer Fritske dee net offe d'r niks van in de gaat har en kuiern gewoon vedan. "Ik heb den haaz'n
in de nek houw'n en bin wier vedan goan. Efkes later zag ik 'n stuk of wat weelde
eend'n vleeg'n en weer heul ik den stok d'r op an en ie zölt 't wa nich will'n gleum'n,
mer een van die eend'n kwam recht oet de locht vall'n en pleerd'n mie weer vlak veur
de veut." Fritske heul de stok liek veur zik oet, recht omhoog, en zee heel spietig:" Ik
heb 't later nog wa vaak wier probeerd, mer hee hef 't nooit weer doan, de kracht was
d'r oet, 't was d'r al oet wat d'r in hef zett'n."

“ ’n Esche in Loster in de vieftiger joaren”.

Ik had 't verhaal a wa vaker heurd en doarum zee ik gauw:"Wel is d'r an de beurt?" 't
Smakwit kwam meuizaam in de been'n en zett'n zich terecht in 'n scheerstool, terwiel
hee wiesgeerig met 'n kop schudd'n. Ik deur 'm 'n papier'n servet achter 'n halsboord
van 't boezeroen en begun 'm in te zeep'n: 'n luk warm water an de kwast, efkes oawer
de pot met zeep hen, dan al dreaiend rondum de kin, veur de oor'n langs en veurzichtig
oonder 'n nus deur; nich te dreug en nich te nat, precies zoas mien vaar mie dat had
leerd. Toen ik bienoa kloar was en d'r genog schoem op zat, nam mien va 't scheermes
in de haa'n en streek zich d'r veurzichtig met oawer 't muuske van 'n doem um te veul'n
of de sner van 't mes nog wa good was. Mangs gung hee ok wa met de top van 'n doem
oawer de sner van 't mes hen. As 't mes dan heel ietske an 't vel bleef pikk'n, dan was 't
good. Dan gung hee d'r hen en weer met oawer 'n leer'n reem dee achter an de scheerstool hung, terwiel hee 't mes slagmoals vlug umdreai'n oawer de rugkaant. Doarnoa
weur d'r nog efkes met 't mes oawer de binn'nkaant van de haand strekk'n, veurnamelijk oawer 't muuske van de pink, veermoal op zik an en veermoal van zik of, dan nog 'n
moal met 't mes in 't kettelke kokkend water en as de vaa dan "ja" zee mös ik vot wêên,
kloar of nich kloar. In de rappigheid streek ik dan met doem en wiesvinger an weerskaant'n van 'n nus hen um 't schoem oet de nusgaat te haal'n en woar 'n wrat zat of 'n
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puuske doar stipp'n ik efkes op met 'n vinger, zodat de va dat kon zeen, anders sneer-e
dat d'r kaant of.
O jee, ak dat mangs nich good har doan, dan weur d'r eam flink vleukt, want doar was
hee nich zeunig met. Ik keek 'm de kunst good of en zo noe en dan probeer'n ik ok wal
'ns of ik kon veul'n of 't mes schearp was. Op 'n keer zee mien oom Gerard, ze neum'n
'm Gerard van de kol'npitte, want hee verkoch'n kol'n, turf en brikett'n, hee zee:" Jan,
noe hes mie a zo vaak inzeept, noe mos mie ok mer is 'n moal scheer'n". Ik schrok mie
'n pokkel, mer ik wol 't eigenlijk wa geern. Mien vaa kwam d'r bie 'm mie nog 's good te
vertel'n hoo of ik 't mes meus hoal'n en doar gung 't hen. Ik red'n mie d'r oarig met,
alleen met den onwies groot'n snor wus ik mie nich good road en dat hef mien vaa later
ofwearkt, mer met de rest gung 't nog nich zo slecht. Mien vaa zee heel trots:" Dat wus
ik wa! 't Eerste moal snie't ze d'r nooit een; dat doot ze pas later, at ze meant dat ze 't
kunt!" Toen ik in Loster kwam, bie mien grootvaa in de scheerzaak en 'm dat avontuur
verteld'n, gung dee in de scheerstool zitt'n en zee:" Dat hes dan good doan mien jong
en dan mag ie mie noe de kop wal 's kaal scheer'n. Dat was mie wat! Zoiets gebeeurd'n
nich zo vaak, mer hee was geweand um dat te loat'n doon. Zo nen gladd'n, roond'n kop,
met zien harde ribbels en knobbels, dat was veurzichtig weark'n. 't Zweet brak mie d'r
bie oet. Mer, al doer'n dan ok wat lang, ik heb 't wa kloar krang'n, dat hek, en zonder
dat mie 't mes is oetschott'n. Mien grootvaa keek van kotbee in 't spegel, wreef zich
van alle kaant'n met de ha‚n oawer 'n kop en zee:" Dat hes good doan jong, pak an, jier
hes ne guld'n." Dat was 'n kapitaal geald.
En zo heb ik, Brilmans Jan, 't scheer'n leerd; ik was nog ginne veerteen joar. En mien
vaa kreeg geliek. Toen ik mean' dat ik 't wa kon, hek d'r toch mangs een 'n jaap gemm',
woar 'n operatiedokter jaloers op zol wenn'. Met 't hoarsnied'n gung 't aanders. Ik har a
wa vaak de jongs de kop kaal knipt, en ok a wa kaal op 'n tuufke noa, mer dat tuufke
weur dan deur mien vaa vakkundig ofwearkt. Ik har ondertussche a 'n kot wit jeske
kreng'n en ik begun ok a wat lef te krieg'n En toen d'r 'n moal een vrumde snoeshaan in
de zaak kwam en vreug:" Kunt u mij even 't haar knippen?", toen heb 'k zegd:" Zeker
wel mijnheer, gaat u maar zitten!" En ik bin d'r gewoon an begunn'..tot de vaa binn'
kwam, dee wus nich wat e zag. Hee keek mie van onder ziene oag'nbussels strak an, gaf
mie stiekum 'n por in de ruw en zee heel vreendelijk:" Doe mus emm' bie oos mooder
in de kökk'n komm', ik zal 't wa eff'n oawer nemm.” En toen 't vrumde volk vot was hef
e mie de board d'r of doan, zonder kwast of zeep.
Ja leu, noe mag ie wa deank'n, dat scheerbaas wodd'n zo gemakkelijk gung, mer d'r
kwam nog wa meer bie kiek'n as wat ik oe tot noe too heb verteald. Zo waar'n d'r ok
klaant'n dee 'n abonnement hadd'n. Dat bestun oet “Eén, twee of dree moal scheer'n in
de wek en eenmoal hoarsnie'n in de moand. Dat weur dan per moand ofrekkend teng
'n iets goodkoaper tarief as wat ze betaald zol'n hebb'n at ze gin abonnement had'n
had. Het duurste tarief kwam neer op een bedrag van één guld'n en viefteen ceant. De
leu betaald'n dan meestal met 'n guld'n en 'n kwatje en zeed'n dan heel grootsmechtig:" Loat mer zitt'n Jan!" En dat beteekend'n dus: eenmoal in de moand 'n dubbelke
fooi en doar mös ik dan veur zegg'n:" Dank U beleefd meneer!" Ik kreeg d'r altied 'n
road'n kop bie, want ik was bang dat ze an de boet'nkaant kond'n zeen wat of dat ik d'r
van binn' bie dach'n! Dee abonnementsklaant'n hadd'n eer eig'n scheerspulleke bie oos
in de la van de scheertoafel met eer eig'n nummer d'r op. Dat scheerspulleke bestun
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oet 'n kwast, 'n mes, 'n pot met zeep, woar 't deksel van gebroekt weur as waterbekske
en 'n aloensteen. Dee aloensteen gebroekt'n wie ait veur de ontsmetting en ok wa as 't
gezicht er noa 't scheer'n wat bloderig oet zag, aj d'r 'n luk stram oawer hen hadd'n
trokk'n. Noa 't scheer'n weur dan met 'n spuit met zo ne kniepbal an 'n slengske, water
in 't gezicht van de patient spoot'n en weur d'r flink met de aloensteen um hen vremm'.
Dan trökk'n de bloodveatkes dicht en dan kneep'n de leu meestal de oag'n too, want
dat beet as de hel! De spuit broek'n mien vaa ok ait met kesmis bie 'n kesboam, um de
keerskes oet te spuit'n of at d'r 'n tak in braand stun! In Loster wol 't wa braan'n. Het
was ok an de scheerbaas um te zorg'n, dat d'r ait zeep in de pot zat. Doar hadd'n wie
van dee veerkaante, laankwearpige staav'n zeep veur. Dee waar'n knoerhard. Doar
weur dan 'n stuk ofsnedd'n en dat weur net zo laank met de ha‚n knedd'n totdaj't good
in de pot kond'n drukk'n. Hee mös good vol, ok in den oondersten raand, zoa ietskes
met 'n kop d'r op en dan weur e met 'n hoarkam mooi opmaakt met stipkes en streepkes. En aj 'm dan veur 't eerste moal weer broekt'n leut ie wa eerst efkes an de klaant
zeen, dat wa. De zeep was van 't merk "De Vergulde Hand" en dat keand'n iedereen. 't
Sprekwoord oet dee daag'n zee dan ok:" Wie scheert met verstand, zeept in
met...Vergulde Hand!" Het mes weur ok regelmoatig anzet op de ölliesteen. Dat was
secuur weark en ie möss'n d'r wa slag van hebb'n. Ik mog dat wa geern doon, tenminste
as 't mes nich al te bot was, want dan haj d'r völ en laank weark an. Zo waar'n d'r wa
boer'n dee zich alleen mer bie de scheerbaas leut'n scheer'n at ze stikstof hadd'n zeajt.
Deur dag en tid scheerrd'n ze zich zulm wa, mer at den kunstmest zo vast in 't zweterige vel was trökk'n, en met 'n board van 'n hele wek,... dan wol'n ze eer eig'n mes nich
an woag'n veur dee zes ceant dee 't scheer'n bie de scheerbaas koss'n. At ze 't mes
stoomp hadd'n en de scheerbaas mös 't veur eer weer schearp maak'n, dan koos'n dat
'n kwatje.
As d'r 'n klaant'n zeek was, dan weur dee bie 'm in hoes hölp'n. Dat was ie an vaste
klaant'n ja wa verplicht um te doon. Hoo mös dee anders de board d'r of krieg'n? En dat
koss'n ok niks meer as aanders., want zeek wean was a slim genog en in dee daag'n
mös 't ok a wa heel slim wean veur dat de leu in berre bleaw'n. 't Was nich altied eff'n
gemakkelijk, dat scheer'n bie de leu an hoes. Zoa stunn' wie bie 't scheer'n ait an de
rechterkaant van 'n klaant'n. Tenminste aj zulm ok rechtshaandig waar'n. Noe, dat
waar'n de meeste leu in dee daag'n nog wa. Links schriem' op school , of met 't ett'n de
voark vast hoaln in de leenkerhaand, dat was d'r geels nich bie. Aj good wat te ett'n
kreeg'n haj hoog oet 'n stuk van 't veark'n in de leenker voest! Mer um op dat scheer'n
terug te komm', mangs lag 'n zeek'n zoa in 't berre, daj d'r aleen mer van de leenker
kaant bie konn'. As 't 'n roeme kamer was en 'n zeek'n lag in 'n groat berre, dan koj d'r
nog wa bie in kroep'n, zodaj d'r an de rechterkaant op de knees biej konn' ligg'n. Mer
vaak lag 'n zeek'n in 'n heel klean opkeamerke. Dat was 't kaemerke dat boam'n de
kaelder was maakt en woar aj met 'n trepke op konn'n komm'n, meestal veer of vief
tree. Aj 't trepke omhoag zett'n koj nich meer in 't opkaemerke komm'n, mer dan koj
wa 'n kaelder in, woar aj dan rechtop in konn'n stoan. 'n Kaelder hoom'n dan nich zo
deep te waen, wat weer 'n veurdeel was met 't oag op 't groondwater. 't Veul in die tied
nich met 'n kaelder good dicht te krieg'n en zonder kaelder koj oe vrogger nich redd'n
in hoes. Mer ja, op zo'n opkaemerke kon meestal mer 'n klaen eenpersoons berre stoan. Aj dan bie 't trepke omhoag gung'n, was d'r veur 't berre nog mer 'n klaen stukske
oawer woar aj stoan konn'n. En toen weur Smakwit zeek, good zeek, oose trouw'n en
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vaste'n klaat'n. Hee kon nich meer loop'n of fiets'n en kwam lesten aendes de deur nich
meer oet. 't Opkaemerke was zien langdurig verblief, mer met de deur van de kökk'n
lös lag e nich zo alleen en kon e noch 'n luk met luuster'n en met kuier'n...mer om te
scheer'n lag wa de verkeerde kaant op. Dat was lastig, mer d'r was niks an te doon. Wie
hadd'n wa leerd um oos an te pass'n en dat lukk'n umsgelieks nog wa. Op 't smalle
stukske vloor stoande, dat d'r nog oawer bleef noast 't berre, met de knees teng'n de
berreplaank an drukt, koj oe wa zo wied veuroawer beug'n, daj d'r ok an de oawerkaant
nog wa bie konn'n komm'n, al koss'n 't dan ok wat meer meuite. Wekk'n laank gung 't
good, tot de hoesvrouw 't neudig har oordeeld 'n klaen kleedke veur 't berre te leggn...dan hoom'n 'n kraank'n 's-mons nich met de bloate veut op 't koale zeil te stoan at e
zich wasker'n. Mer o schrik en elend, dat weur 'n raamp! Ik har d'r gin earg in da'k op
dat metke stun. 't Inzeep'n was gebeurd en ik zett'n mie good terechte um met 't
scheern te beginn'n: de kaant dee op mie aanzat 't eerst; dat gung net as aanders, niks
biezunders, mer toen de oawerkaant. Met de pokkel wat krom en de iets deurgezakte
knees vast teng'n de berreplaank, beug ik mie wied oawer 't Smakwit hen ....en toen is
't gebeurd! Miene veut scheut'en met metke en al achteroet en ik smakk'n laankoet
veuroawer bie 'n zeek'n in 't berre, dwers oawer um hen. Um gin al te grote brokk'n te
maken met dat schaerpe scheermes, heul ik dat hoag in de locht, mer doar deur smakk'n ik wa daal as 'n zak bevroor'n tuffel. 't Smakwit was glad en al verbiesterd en dat
was ja ok gin woonder. In zien veraltereerdheid schreeuw'n e:" O jong wat dös dan toch
noe, wat maak ie toch?" en ik wus niks betters te zegg'n dan:" Dat zös ja wa, ik kom d'r
eam bie in ligg'n". Toen de eerste schrik veurbie was hew d'r mer um lach'n en toen ik
kloar was met scheern zee ziene vrouw net as altied:" Jan, wos ne vlakke stoet hemmn?" Ik heb d'r joar'n loop'n en ik gung d'r geern hen.
Het identiteitsbewijs van
de auteur (met de kenmerkende handtekening
van burgemeester Van
Helvoort).

Zo leu, noe weet ie um
ende bie, hoo of d'r
zestig joar ledd'n an
toogung in de scheerzaak van de Brilmannen
in Loster. D'r is nog völ
oawer te schriem'n,
mer ik wil ok nog wat
bewaar'n veur 'n aander moal.
JAN BRILMAN (overleden op 3 augustus 2007)
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 1996/4
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HET DRIELANDENPUNT
Op het drielandenpunt dat gelegen is in de berm van de weg van Gronau naar Gildehaus in
de Buurtschap Bardel, staat een drie-zijdige Bentheimerzandstenen zuil. Deze grenspaal
markeert de plaats waar in de middeleeuwen de grenzen van de bisdommen Munster en
Utrecht en de Graafschap Bentheim samen kwamen. Deze grensplaats is al van zeer oude
datum, want in het grenstractaat van 1548 op het klooster Frenswegen bij Nordhorn, staat
vermeld: "De lake ende landscheidinge begint van boven af van de Kruyskuyle in den Vleer
ende van daer aen den steen op den Molenweg etc."
De laaksteen dateert, volgens de aangebrachte jaartallen, uit 1659 en gaf lange tijd de plek
aan waar Hannover, Pruisen en de Nederlanden tesamen kwam. Aan de Munsterse zijde
op de steen bevindt zich het wapen van de vorst-bisschop Chr. Bernh. van Galen, terwijl de
Nederlandse kant het wapen van Overijssel draagt, de derde zijde vertoont het wapen van
de Graafschap Bentheim. Omdat het rechtsgebied van Pruisen overging in het Hannoverse
is men op het drielandenpunt met een nieuwe nummering begonnen, waardoor de Drielandsteen grenssteen nummer één werd en de telling richting Groningen vandaaruit volgde.

De
Nederlandse
zijde van de Drielandsteen vertoont
het wapen van
Overijssel met de
klimmende leeuw
en de dwarsbalk,
waarvan het schild
wordt gedekt door
een vijfbladerige
kroon van drie
ringen. Onder het
wapen staat Ao
1659, no. 87 en de
letter N.

Van oudsher waren er op het verplaatsen, beschadigen of omhouwen van de grenspalen
zware straffen gesteld en zorgde men, dat gedurende jaren de plek waar een belangrijke
grenspaal geplaatst was, bekend bleef. Wanneer er namelijk ergens op een belangrijk punt
een grenspaal zou worden geplaatst, wist men argeloze knapen, die geen kwaad vermoedden, als bij toeval op de plek te brengen en wanneer de steen overeind stond, gaf
men die kinderen onverhoeds duchtige klappen in het gezicht, trok hen onbarmhartig aan
de oren opdat zij op hun tachtigste jaar nog niet vergeten zouden zijn, de tijd wanneer en
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de plaats van het grenspunt! Bij deze zure voegde men dan nog de zoete nagedachtenis
van enige geschenken, die de kinderen hun leven lang bewaren moesten.
De oudste klootschietersbaan van Losser liep evenwijdig aan de Drielandweg en kruiste bij
het drielandenpunt de weg Gronau- Gildehaus. Het terrein was nog ongerept en voor een
groot deel bedekt met heide en in de laag gelegen Oelermars lagen vele venplassen.
In de winter, klootschieten is bij uitstek een sport voor de wintermaanden, zowel bij vriezend als bij dooi weer, waren de kuilen en vennen geen onoverkomelijke hindernissen
want op de bevroren plassen werd een aanloopbaan van overjassen gemaakt en bij open
weer wanneer de kloot in het water terecht gekomen was zag men er niet tegenop om de
klompen en sokken uit te doen en zodoende de aanloop in het water te nemen.
Oorspronkelijk hoorde de baan toe aan het "voordorp" en het "achterdorp" ,maar aan het
eind van de 19e eeuw groeide de bevolking van Losser aanzienlijk en daarmee ook het
aantal klootschietvereningen die allen gebruik van deze baan maakten. De weg begon bij
"Bosman op 'n bult" even voorbij de boerderij van Ter Linde en men had ongeveer een uur
te gaan tot het drielandenpunt. Winnaar was de partij die in het minst aantal schoten de
grenssteen passeerde. Het pad heeft ook nog een uitdrukking opgeleverd en wel het gezegde: “dat is n ‘n Hajan". Boer Ter Brugge, bijgenaamd Haarjan, woonde ten noorden van
het drielandenpunt en als men een schot teveel naar rechts of naar links smeet dan werd,
en wordt nog steeds, zo'n mislukte worp "n’n Hajan" genoemd.
Aan het begin van de eerste wereldoorlog was het gedaan met de aloude baan naar "den
Dreelaand" doordat de grens gesloten werd en aan Nederlandse zijde ook nog een verboden strook van 300 meter vanaf de grenslijn ingesteld werd.
Op de jaarvergadering van de Losserse Klootschietfederatie van 27 maart 1960 werd besloten om de wedstrijd naar Drieland in ere te herstellen en eens per jaar zouden de gezamenlijke verenigingen schieten om de zogenaamde "Drielandtrofee". Op 1 mei 1960
werd er wederom gestreden op de oude klootschietersbaan richting "Dreelaand".
Momenteel is het drielandenpunt de scheiding van de Duitse deelstaten Niedersachsen en
Nordrhein-Westfalen met het Koninkrijk der Nederlanden. De omgeving wordt zowel op
Duits als op Nederlands gebied nog Drieland of Dreelaand genoemd. Vanaf het drielandenpunt in Vaals tot aan de drieland in de Bardel of het Fleuer, zoals de omgeving in het
Overdinkelse veld ook wel genoemd wordt, staan 861 grenspalen met daartussen de nodige hulpstenen. Op 12 mei 1978 werd de drielandsteen tijdelijk verwijderd omdat men
vreesde dat de steen zou beschadigen bij werkzaamheden aan de Gildehauserweg, maar
op 26 juni 1980 werd de grenspaal onder toezicht van de burgemeesters van Losser, Gronau en Bentheim feestelijk weer in gebruik genomen en hij staat er in 1998 nog steeds in
weer en wind door de eeuwen heen.
De grenssteen staat in 't heideveld, hij scheidt er land en land,
Daarover echter reike steeds, de mens de mens de hand. (J.J. van Deinse.)
STIEN MEIJERINK-HANNINK
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 1998/2
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OPENING GALERIE 'T NIEN-END
Op zondagmiddag 24 mei 1998 vond er op het terrein van het toekomstige Erve Kraesgenberg een bijzondere gebeurtenis plaats. Daar werd in een herbouwde oude akkerburgerwoningd de galerie van mevrouw Jo de Jong geopend. Oud nieuws denkt u nu
misschien, dat hebben we uitgebreid in de krant kunnen lezen. Toch vindt de Historische Kring Losser het belangrijk, om er ook hier even bij stil te staan.
De fraaie boerderij, waarin de galerie is gevestigd, is als eerste verrezen op het toekomstige cultuurpark (het voormalige zwembadterrein), en dat is toch wel een historisch
feit waar aandacht aan geschonken moet worden. De nieuwe wethouder mevrouw J.
Hermans, roemde in haar openingstoespraak het doorzettingsvermogen van velen. Wij
willen van die velen een aantal bij name noemen.
De Stichting Erve Kraesgenberg werd indertijd gevormd op initiatief van de Böggelrieders en Daansers en de Historische Kring. Waarom gebeurde dat. Wel, op het erf van
de heer Kraesgenberg aan de Denekamperdijk, was via de normale procedure die daarvoor vereist is, toestemming verkregen voor de nieuwbouw van een boerderij. Voorwaarde voor deze nieuwbouw hield echter in dat - gelet op de provinciale verordeningen - de oude boerderij moest worden afgebroken.
Bij de Historische Kring was bekend, dat het hier om een uiterst zeldzaam boerderijtype ging en zij heeft dan ook het initiatief genomen om nader uitgebreid onderzoek te
laten verrichten. En zo kwam het allemaal aan het rollen. De toegepaste gebinten bleken qua type uniek te zijn in Nederland. Het gaat om z.g. "Dachbalken" die verder
voornamelijk in Duitsland bekend zijn.
In de eerste twee maanden van 2007 stelde Jo
de Jong haar galerie
beschikbaar voor een
expositie van de HKL,
genaamd ‘Herinneringen
aan het dorp van mijn
jeugd’. Er werden met
groot succes schilderijen
en andere door de bevolking beschikbaar gestelde objecten tentoongesteld.
(Foto Wim Evers).
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Voor een goed begrip van het geheel, moeten we nu even een stap terug doen in het
verleden.
In januari 1989 was de Historische Kring benaderd door de Heimatverein uit Emsbüren.
Zij waren bezig met een project over Klopjes en hadden ontdekt dat wijlen pastoor
Brouwer een boekje had geschreven over deze geestelijke dochters. Ze wilden graag
met ons kennismaken en eens horen of wij nog meer gegevens hadden. Wij hebben
toen een delegatie op bezoek gehad bij hotel Smit en zijn op tegenbezoek gegaan om
naar opgravingen te kijken. In 1992 brachten we weer een bezoek aan Emsbüren en het
kerkdorp Elbergen. We werden er zeer gastvrij ontvangen door mevrouw Feldmann en
de heer Hummeldorf. Met name bekeken we ook een werkgelegenheidsprojekt, de
Emsbürener Beschäftigungsinitiatieve, dat mede op initiatief van mevrouw Feldmann
was ontstaan. Er werd daar o.a. prachtige klederdracht vervaardigd naar oude voorbeelden.
Nog in hetzelfde jaar vond bij ons de tentoonstelling "Bekijk het van beide kanten”plaats. Bij de opening was mevrouw Feldmann aanwezig, samen met de heer
Hummeldorf, gekleed in Emslander klederdracht. Toen is er ook over de herbouw van
de grote boerderij Kraesgenberg gesproken en over een samenwerking met Emsbüren
wat betreft de werkzaamheden.
De Historische Kring begon gesprekken met de Böggelrieders, om samen te komen tot
de oprichting van een nieuwe stichting voor de herbouw van Kraesgenberg. In 1993
werd het stichtingsbestuur gevormd, bestaande uit vier leden namens de Böggelrieders
en vier leden namens de Historische Kring.
Namens de Böggelrieders namen o.a. de heren Jan Zandbergen en Clemens Bethlem
zitting in het nieuwe bestuur. Zij hadden hun sporen verdiend bij de organisatie van het
indertijd zo succesvolle Eurofolk. Ook mevrouw Katier en de heer Krupers maakten er
deel van uit. De Historische Kring werd in eerste instantie vertegenwoordigd door de
heren J. Luizink, J. Poorthuis, F. Liet en S. Smit. Maar al snel kwamen er mutaties. De
heer Luizink werd erg druk met zijn boek "In Losser is niets gebeurd", dat in 1995 bij de
viering van 50 jaar bevrijding moest verschijnen en hij stelde zijn zetel beschikbaar. De
heer Liet verhuisde naar België en de heer Poorthuis vertrok om persoonlijke redenen.
De heer Bethlem heeft het bestuur verlaten omdat hij naar Brabant is verhuisd. (En is in
2002 overleden;red.).
De heer Jos Scheffer, zijn hele leven al werkzaam in de bouw, trad namens de HKL toe
tot het bestuur. Het eigenlijke werk was inmiddels al volop aan de gang.
Deze bestuursleden hebben, samen met de bouwers van de Stichting Weerwerk met
als werkleider de heer Theo Wigger, heel veel problemen overwonnen, ook in het intermenselijke vlak, en uiteindelijk is het gelukt om deze eerste fase van het project, de
boerderij van mevrouw de Jong, te realiseren. Heel veel complimenten en heel veel
dank voor deze geweldige prestatie.
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De Böggelrieders bouwen nu als volgende fase in eigen beheer een grote wagenschuur.
Daartoe zijn de leden van de Böggelrieders uit het bestuur getreden en hebben een
eigen stichting gevormd.
Daarna moet de grote
boerderij, het eigenlijke
Kraesgenberg verrijzen.
Maar voordat het zover
is, moet er eerst weer
heel veel geld richting
Losser stromen. In verband met de werkzaamheden aan de Böggelschuur staan de overige
werkzaamheden op een
laag pitje. Wel zijn de
funderingen voor de gro
te boerderij gelegd.

In het najaar van 2007 kreeg de HKL nog een keer de gelegenheid
om in ’t Nien-End te exposeren. De tentoonstelling ‘Wonen in Losser,
Overdinkel en Glane’ trok in ruim drie maanden meer dan 1800
bezoekers. (Foto Andries Kuperus).

De Historische Kring hoopt natuurlijk dat het gehele project gerealiseerd wordt. Een
onderkomen voor de Historische Kring binnen deze grote boerderij zou heel welkom
zijn. Met die gedachte in ons achterhoofd hebben we indertijd het hele project ook
opgestart. Hopelijk komt het er ook een keer van. Maar wij hebben alle begrip voor de
moeilijke taak van het stichtingsbestuur. Het is een geweldige prestatie om in deze tijd
van "nutdenken", zo'n groot project te realiseren.
Maar de eerste boerderij staat er dus en mevrouw de Jong heeft er een kunstgalerie
gevestigd, in een ruimte en een entourage, waar menig galeriehouder jaloers op zal
zijn. En met een toepasselijke naam voor zo'n mooie "oude" boerderij 't Nien-End (einde van de deel bij de Niendeur).
Dit vroegere akkerburgerhuis, een huis waarin de hoofdbewoner op beperkte schaal de
gelegenheid had om landbouw en veeteelt te bedrijven, stond in zijn oorspronkelijke
staat bij de Oude Toren in het dorp aan het Martinusplein. Het wordt in 1747 al genoemd in het dagboek van de domineesvrouw Aleida Leurink, maar vermoedelijk is het
al veel ouder. Dit huis had toen een horecafunctie. De naam was Het Nijweertshoes
(het huis van de nieuwe waard). In 1903 werd het afgebroken en herplaatst bij een
boerderij aan de Fleerderesweg (nabij Oldenzaal). Daar deed dit oude akkerburgerhuis
dienst als veestal.
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En nu gaat deze akkerburgerwoning dus deel uitmaken van het cultuurpark. Al met al
een geweldige aanwinst voor Losser. Er worden wisselende exposities gehouden en op
de bovenverdieping geeft mevrouw de Jong les aan haar cursisten.
Voor 10 gulden per jaar kunt u haar initiatief ondersteunen. U krijgt dan een passepartout en u kunt dan het hele jaar door genieten van wat er tentoongesteld wordt.
Doen dus, beslist de moeite waard!
THEA EVERS
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 1998/2

Galerie ’t Nien-End in januari 2008. (Foto Andries Kuperus).
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LOSSER OMSTREEKS 1930
In de Tubantia van 1930 kwam ik een interview tegen met de toenmalige burgemeester
van Losser C.J.A. van Helvoort (foto onder).
Een opmerkelijk vraaggesprek in
meerdere opzichten. Het geeft niet alleen
een beeld van de moeilijke situatie in die
tijd, maar ook uit journalistiek oogpunt is
het bijzonder door zijn uitvoerigheid. Bij
de huidige krant lijkt het wel of men het
alleen nog van de koppen moet hebben.
Zo'n uitvoerig interview als hieronder
volgt, maar dan met de huidige burgemeester, behoort denk ik niet meer tot
de mogelijkheden. Opmerkelijk is het ook
door de uitspraken die er in gedaan
worden. Een burgemeester die zegt niet
gelukkig te zijn met de inwoners die geen
belasting opbrengen maar wel een
beroep doen op uitkeringen, dat kom je
ook niet meer tegen. En was het u
bekend, dat in die tijd mensen min of
meer verplicht naar Tilburg zijn verhuisd?
Toch zijn er ook dingen die je nog steeds
bekend voorkomen. De moeite die men heeft om Losser te profileren. Altijd wordt het,
met name in toeristisch opzicht, ingelijfd bij Oldenzaal of Denekamp. Ook nu nog heeft
de grensovergang in de autobaan de naam Oldenzaal gekregen, maar het is wel Lossers
grondgebied. Inwoners van De Lutte kunnen het verkeerslawaai uitstekend horen. En
hoe gaat het straks met de aftakking van de Betuwelijn? Ook over Lossers grondgebied,
dat neem ik wel aan.
Er is veel veranderd dus en ook weer niet, oordeelt u zelf.
THEA EVERS

TWENTSCH DAGBLAD TUBANTIA EN ENSCHEDESCHE COURANT, WOENSDAG 7 MEI
1930
LOSSER. Het rustige dorp aan de Dinkel. Een onderhoud met den Burgemeester.
Eeuwen lang heeft het dorp Losser daar rustig gelegen tusschen de Dinkelweiden en
den esch, maar nu is het dan toch ook hardhandig uit zijn rust opgeschrikt.
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De hervormingstijd is niet spoorloos aan het dorp voorbij gegaan en de inval van
Bernard van Galen mag wel als een heel slechte tijd worden aangemerkt. In jongere
dagen heeft men heel weinig van Losser gehoord, lag het dorp vergeten en van vrijwel
alle verkeer afgesneden. De 20-er jaren brachten verandering door de invasie van
Nederlanders - meest afkomstig uit Noord - West Overijssel, het daaraan grenzende
Friesland en Drenthe - die in de Duitsche fabrieken te Gronau gingen werken en in den
oorlogstijd raakte Losser bekend om zijn smokkelarij en zijn groote werkloosheid, maar
ook wegens zijn natuurschoon. In dien tijd toch ontdekte Enschede de Lossersche
Zandbergen.
Losser is een interessant dorp en wellicht zullen we nog gelegenheid hebben daarover
een en ander te vertellen, maar eerst willen wij het woord geven aan den
burgemeester dier gemeente, den heer C.J.A. van Helvoort, die ons met de meeste
welwillendheid te woord stond toen we hem een en ander over zijn gemeente en het
hoofddorp er van vroegen.
Een gemeente zonder geschiedenis
Geschiedenis, zoo begon de burgemeester moet u hier niet zoeken. In de oude steden
beschikte men over de archieven waaruit een geschiedenis was op te bouwen, maar op
het platteland ontbreken die geheel. Dat is ook volkomen verklaarbaar. Een formatie in
den trant van onze tegenwoordige gemeenten bestond niet. Hier hadden we te doen
met de Marken, deze eigenaardige organisaties met haar groot gemeenschappelijk
eigendom. Van die Marken is nogal wat bekend, maar dat heeft met de historie der
gemeente als zoodanig weinig te maken en de oude papieren, hier en daar in de
boerenbehuizingen nog aanwezig, onthullen vaak wel heel eigenaardige toestanden,
maar slaan al evenmin op de geschiedenis der gemeente. Natuurlijk is hier nog veel
blijven hangen van dat oude communale bezit en dat kon ook wel niet anders, waar
hier de markeverdeling pas plaats vond ingevolge Koninklijk besluit van 9 Juni 1851, no.
36. Volgens het plan opgemaakt overeenkomstig de holtinkbesluiten van 13 Mei en 20
Juni 1850 door de Markenrichters van Losser.
Daar hebben wij bv 'De Bleek' (waar de kinderen met Paschen gaan eiertikken), wie is
daarvan de eigenaar? Op het kadaster staat wel de gemeente als zoodanig
ingeschreven, maar iedereen laat er gebruiksrechten op gelden. Zoo is het ook met het
huisje dat op de Bleek staat en waarvan de bewoners toezicht houden op de Bleek. Zij
zelf erkennen, dat zij geen eigendomsrechten op het huisje kunnen laten gelden, maar
zij kunnen er ongestoord blijven wonen.
Intusschen is Losser reeds vanaf de 12e of 13e eeuw kerkdorp en als burgerlijke
gemeente in 1811 ontstaan door afscheiding van het richterambt Oldenzaal. Haar
tegenwoordigen omvang kreeg zij in 1817 toen de Marken Lutte, Beuningen en
Berghuizen met Losser tot één gemeente vereenigd werden.
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Een levendige foto van de Bleek waar de kinderen met Pasen (hier omstreeks 1980) nog steeds
gaan eiertikken.

We vroegen den burgemeester of hij ons ook een verklaring kon geven voor den
eigenaardigen gedrongen bouw van het dorp Losser. Ja, antwoordde hij, waarom de
menschen allemaal zoo bij elkaar hokken? Dat lijkt mij ook een gevolg van het
gemeenschappelijk bezit. Het bouwland mocht niet worden aangetast. Bovendien was
de opbrengst van dien aard, dat men moest omzien naar bijverdienste. Zij het niet
misschien in de tegenwoordige beteekenis van het woord. Zoo ontwikkelde zich hier al
vroeg de huisnijverheid, het spinnen en weven. Deze werkte het bij elkaar wonen in de
hand en dan was er nog een factor, de manier om aan een huisplaats te komen.
Met hulp van buren en vrienden paalde men in één nacht een ruimte af, maakte een
primitief dak en als 's morgens de schoorsteen rookte, was men eigenaar van een
huisplaats. Zoo is Losser, maar zijn ook tal van andere Twentsche dorpen schots en
scheef door elkaar gebouwd, zonder dat men zich aan iets dat op een rooilijn leek,
hield.
Maar merkten wij op, is in het grondplan van het dorp niets te vinden dat wijst op het
bouwen van woningen langs een verkeersweg of een waterloop, zij het dat deze laatste
alleen voor afvoer van het een of ander werd gebezigd?
In het geheel niet, vervolgde de heer Van Helvoort. Het eenige wat op eenige ordening
lijkt is, dat de huizen rondom de kerk werden gebouwd. Verkeerswegen waren er niet
en aan afvoer was in die dagen volstrekt geen behoefte.
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Daar waar het landbouwbedrijf meer loonend was zien wij niet dien gesloten bouw als
hier in dorp Losser. Kijkt u maar eens naar De Lutte en Beuningen en naar de
welvarende landbouwstreken van Holland.
De opkomst der Duitsche industrie
En hoe is het nu met uw gemeente gesteld, wat dunkt u van haar tegenwoordigen
toestand en van haar naaste toekomst? Ach, Losser heeft zijn slechtste, maar ook zijn
beste jaren gehad, en voor de toekomst zie ik weinig perspectief.
Voor de 90-er jaren was Losser een plattelandsgemeente zonder veel vertier.
Met de opkomst der Duitsche industrie ging plotseling het bevolkingscijfer met
sprongen de hoogte in en Losser kon dien groei niet behoorlijk verwerken. Losser had
geen middelen, was arm en de gemeente had geen enkel stukje grond. Hadden andere
gemeenten bij de Markeverdeeling een meer of minder belangrijk grondbezit gekregen,
Losser kreeg bij de verdeeling niets. De gemeente werd totaal vergeten, alle grond
kwam in particuliere handen.
De bewoners die we hier hadden, waren eenvoudige heideboertjes en de immigranten
kwamen hier om hun armoede een beetje dragelijker te maken. De belastingen waren
zeer drukkend, maar toch nog lang niet voldoende om tegemoet te komen aan de
eischen die redelijker wijze te stellen waren. Hoe slecht het met de gemeentefinanciën
gesteld was, blijkt wel uit het feit dat alle tien scholen voor Rijksrekening gebouwd zijn.
De uitbreiding der bevolking maakte meerder verkeer noodzakelijk, maar de aanleg van
harde wegen bleef hopeloos achter. Omstreeks 1900 is de Provincie bijgesprongen en
sindsdien is het wegennet gaandeweg verbeterd. Successievelijk werden alle buurtschappen door harde wegen verbonden en nu mag men van een belangrijke
vooruitgang in dit opzicht spreken.
Toen kwam de oorlog en de smokkelperiode…
Intermezzo
Van die laatste wilden we nog wel graag iets hooren.
Dat smokkelen is hier niet erger geweest dan in andere grensplaatsen, maar Losser
kreeg den naam vanwege de boter. Toevalligerwijze lag hier een station dicht bij de
grens. Eenige kapitaalkrachtige ingezetenen, die op de hoogte waren van de Duitsche
behoeften, waren in staat boter en vet bij treinen vol naar de grens te dirigeeren en
daar werden ze door de bevolking overheen gebracht. De ambtenaren begrepen wel,
dat dit uitvoeren van hier te lande noodzakelijke artikelen niet goed was, maar ze
konden niet ingrijpen. De uitvoer was niet verboden. Ze moesten in Den Haag
instructies vragen en toen die na eenige dagen kwamen was deze uitvoer afgeloopen.
Maar voor de rest ging het hier als overal elders, met dit verschil, dat hier een heele
bevolking werkloos was en dus de drang om door frauduleuzen uitvoer wat te
verdienen heel groot.
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De slechte tijd voor Losser.
… dat was onze slechtste tijd. De oorlog werd in Duitschland gevolgd door de depressie
van het geld en waar wij hier geheel van Duitschland afhankelijk waren beteekende dit
een bestendiging der werkloosheid. Zeven jaar lang stond hier een heele bevolking op
straat; dat heeft bijna fl. 3.000.000 gekost, waarvan het Rijk natuurlijk een groot
gedeelte betaald heeft maar dat Losser toch op ruim een half millioen kwam te staan.
Het viel eerst niet mee de menschen weer aan geregelden arbeid te wennen. De
ouderen hadden het werken verleerd, de jongeren hadden het nooit gekend, maar de
werkverschaffing kwam tot stand en op de Duitsche fabrieken werden ook arbeiders
van hier aangenomen, die een valuta-toeslag kregen op het in Duitschland verdiende
loon. Florissant ging het ook toen nog niet.
Tegen het voorjaar van 1924 kwam aan de werkloosheid plotseling een einde, er kwam
vraag naar arbeiders in de Nederlandsche industrie, vooral in Enschede en in korten tijd
waren allen in de fabriek. Ook het aantal Nederlandsche arbeiders werkzaam in Gronau
nam sindsdien af van 1600 tot 500. Hoewel de Duitsche fabrikanten gaarne Nederlandsche arbeidskrachten hebben worden ze er nu uitgewerkt. Met het oog op de
werkloosheid in Duitschland worden geen nieuwe Nederlandsche arbeiders aangenomen, doch voor de arbeiders is dat niet erg, want de Nederlandsche industrie
neemt ze royaal op en van werkloosheid is geen sprake meer.

De burgemeesterswoning waarin burgemeester Van Helvoort zijn domicilie had.

Een betere periode.
Na al deze misère kwam er voor de gemeente Losser een beteren tijd. Zij profiteerde
van de forensen uit industrieel Twente. Hard werd gewerkt aan de aflossing der
crisisschulden en men kon zelfs gaan denken aan het hoog nodige dat in de gemeente
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moest komen: verbetering aan wegen en gebouwen, electrificatie en waterleiding. De
crisisschuld is in 1929 geheel afgedaan en ondanks de verlaging der gemeentelijke
inkomstenbelasting in 1929 met 1% en in 1930 met 1/2 % hebben wij kunnen doorgaan
met een vrij belangrijken wegenaanleg. De verharding van den weg Overdinkel - Glane
2,5 km en die van Oldenzaal Gammelke - Weerselo 3 km is gereed. Met een derden
weg zijn wij thans bezig, n.l. die door de Mekkelhorst vanaf de Beuningerschool naar
Denekamp.
Overdinkel is geëlectrificeerd, evenals Zuid-Berghuizen en Beuningen. In Overdinkel is
een drinkwaterleiding tot stand gekomen, in dorp Losser werkt men aan het leggen en
verbeteren van trottoirs en plantsoenen en in Berghuizen rondom Oldenzaal is een
drinkwaterleiding in uitvoering begrepen.
Een nieuwe tegenslag
Nu komt weer een nieuwe tegenslag en het gunstige vooruitzicht, dat er voor de
gemeente tot voor kort bestond is weer verdrongen. Er is hier woningnood geweest,
die door particulieren bouw is opgelost, maar nu zijn er best huizen te krijgen, omdat er
zooveel arbeiders naar Enschede en Lonneker (toen nog niet geannexeerd met
Enschede) vertrekken. Het aantal arbeiders dat op de fabrieken in die plaatsen werkt is
niet gering, er rijden een 60 autobussen dagelijks op en neer en nu doet zich de laatste
maanden het verschijnsel voor, dat arbeiders van hier zich ook in Enschede en
Lonneker gaan vestigen. Dat is natuurlijk volkomen te begrijpen en te billijken, want dat
elken dag heen en weer trekken doet men niet voor zijn plezier. Maar de woningen
welke hier leeg komen worden weer ingenomen door andere arbeiders, die niet in de
textielindustrie werkzaam zijn, losse arbeiders afkomstig uit arme streken die van alles
aanpakken en die in den zomer in Twente ook wel werk vinden, doch die in den winter
en bij elken tegenslag op het gemeentebestuur zijn aangewezen. Deze nieuwe
bewoners brengen voor de gemeente twee ongunstige factoren mee. In de eerste
plaats brengen ze veel minder belasting op dan de vertrekkende textielarbeiders, in de
tweede plaats doen zij de kosten van armenzorg geweldig stijgen. Het is toch wel
frappant dat van het 100-tal personen dat zich bij vorst aanmeldde voor onderstand als
werklooze meer dan de helft nog geen jaar in de gemeente woonde en dat ondanks de
toestroom uit het Noorden de bevolking in het afgelopen jaar weinig is toegenomen.
Met de betrekkelijke welvaart, die we gekend hebben, is het weer gedaan, dit
demonstreert zich ook in het volgende feit: een paar jaar geleden ging er geen week
voorbij of er kwam een aanvrage binnen om verbouwing van een woonhuis tot winkel.
Thans is in behandeling een aanvrage van een winkel tot woonhuis. Ook de
zakenwereld ziet in, dat de gunstige perspectieven verdwenen zijn.
Dat de textielarbeiders wegtrekken is niet zoo erg; de uitgaven zouden minder worden
als er maar geen andere en minder goed gesitueerde arbeiders voor in de plaats
kwamen.
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De in 1926 gebouwde fabriek van de Textielmaatschappij L. van Heek en Zn. te Losser.

De eigen industrie brengt geen uitkomst
Maar kan de nieuwe groot-industrie voor Losser geen uitkomst brengen?
Ik geloof van niet, de moderne industrie heeft veel machines, maar weinig arbeiders.
Misschien zijn er bij de Textielmaatschappij L. van Heek en Zn. nu een 200-tal arbeiders
aan het werk, daarbij zijn er heel wat, die van elders dagelijks hier heen gebracht
worden, ook uit Duitsche plaatsen en een spinnerij kan zoo heel veel arbeiders niet
opnemen.
Was het een weverij dan was de toestand misschien iets gunstiger en mocht de fabriek
uitgebreid worden, dan wordt het wel wat beter maar uitkomst brengen doet dat ook
niet. Uitkomst zou alleen komen, indien de Duitsche fabrieken weer onze arbeiders
konden opnemen, want dan zouden de Nederlandsche textielarbeiders zich weer hier
vestigen. Overplaatsing naar Duitschland zelve, zoo als nu naar Enschede-Lonneker, valt
niet zoo erg te vrezen, want het verschil in milieu enz. houdt velen tegen. Aan de
Duitsche toestanden passen de Hollandsche arbeiders zich niet zoo gemakkelijk aan, als
aan die welke zij in de Twentsche plaatsen vinden.
Dat overplaatsen van arbeiders is toch eigenaardig. In den tijd der grootste werkloosheid hebben wij getracht de menschen van hier naar Tilburg over te brengen waar
een katoenspinnerij geopend werd die de arbeiders van hier goed kon gebruiken. Een
50-tal gezinnen werd min of meer gedwongen naar Tilburg overgebracht, ze zijn alle
teruggekomen en nu trekken ze vrijwillig weg naar Enschede.
Op vestiging van meerdere industrieën in Losser, waardoor de immigranten blijvend
werk zouden kunnen krijgen en dus de gemeentekas minder zwaar belast zou worden
valt ook niet te rekenen. De industrie vestigt zich het liefst daar waar reeds veel
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industrie is en trekt de benoodigde arbeiders naar zich toe. De gunstige vestigingsvoorwaarden voor de industrie zijn wat Losser betreft niet vele. Ongunstig zijn: de
geïsoleerde ligging tegen de grens aan met alleen aansluiting aan een locaalspoor, de
afwezigheid van vaarwater of water door drijfkracht. Gunstig zou zijn de grondprijs en
de aanwezigheid van arbeidskrachten maar deze factoren zullen in de meeste gevallen
niet den doorslag geven. Neen, hoe men het ook wendt de toestand blijft weinig
hoopvol en wat de toekomst zal brengen is op geen stukken na te zeggen.
Het natuurschoon in Losser
Ten slotte brachten we het gesprek op het natuurschoon van Losser. Wat dat betreft
zeide de burgemeester zijn wij niet misdeeld. Losser zelf is aardig en in zijn naaste
omgeving heeft het plekjes welke elke natuurvriend bekoren.

De Dinkel(brug) bij erve Verbecke in winterse sfeer.

Aan de Dinkel in den Broekhoek is het werkelijk mooi, maar de grootste schoonheid
spreidt toch wel de Lutte, het Lutterzand en Beuningen ten toon, maar de naam Losser
wordt niet genoemd. Als men het over ons natuurschoon heeft, dan heet dat het
Sterrebos bij Denekamp hoewel het in onze gemeente ligt evenals al die prachtige
plekjes aan de Dinkel vanaf dat bosch stroomopwaarts. De Lutte behoort in den
volksmond bij Oldenzaal maar ook dat prachtige landschap is een parel die Losser
behoort. Enfin wat natuurschoon betreft kan Losser zich laten zien en de nieuwe wegen
zullen het nog beter dan tot nu toe ontsluiten.
Met een woord van dank namen we afscheid van Losser's burgemeester, aan wiens
energie en werkkracht die gemeente veel te danken heeft, en die ons zooveel
interessants had medegedeeld.
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 1998/4
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LOSSER EEN WITTE VLEK OP DE KAART

Er moet een tijd geweest zijn, dat Losser een onbekende gemeente was, die niet voorkwam op kaarten en in de daartoe geëigende naslagwerken. Dat moet dan wel geweest
zijn voor Losser zijn grenzen openstelde voor de wereldleiders om er de koude oorlog te
beslechten. Ooit ging de uitnodiging daarvoor uit naar Andropov en Reagan en wij hielden er de eerste contacten met Rusland, in casu met Widnoje aan over, met het bijbehorende mediageruis. Ook het nieuwe gemeentehuis was er nog niet en u weet, ook dat
zorgt in onze dagen voor de nodige naamsbekendheid.
Hoe dan ook: die onbekendheid was de toenmalige, ambitieuze burgemeester een
doorn in het oog en met zijn
gebruikelijke voortvarendheid
ging hij daar iets aan doen.
Het gemeentebestuur stuurde
een brief aan alle Nederlandse uitgeverijen en zie… de
Haagsche Courant zag er wel
iets in en op zaterdag 29 mei
1965 wijdde deze krant een
hoofdartikel aan Losser in
haar wekelijkse bijvoegsel
‘Intermezzo’, met als kop: “Losser bestaat” er aan toevoegend: “De burgemeester en
zijn hele gemeente zijn van de kaart. De burgemeester dat is de heer J.P.A.M. van de
Sandt. (Zie foto, in 1980 gemaakt door Norbert Klein;red.). Zijn gemeente: het Twentse
Losser. Maar let wel ze zijn letterlijk van de kaart. En dat nemen ze niet. Ze willen even
fier als alle gemeenten in de nabije en verre omtrek op landkaarten en in naslagwerken
staan vermeld.”
HERMAN BOURGONJE
Het artikel begon met de brief van de burgemeester.
“Helaas hebben wij herhaaldelijk moeten constateren, dat de plaatsnaam “Losser” niet
voorkomt op kaarten in atlassen, zakagenda ’s e.d., terwijl andere (omliggende) plaatsen, zoals b.v. Denekamp, Ootmarsum, Delden en Lonneker, hoewel geringer qua kern,
inwoneraantal en oppervlakte, meestal wel zijn aangeduid. Het behoeft geen betoog
dat wij deze ongelijke behandeling - hetgeen wij niet anders kunnen zien dan als een
discriminatie - in erge mate betreuren. Wij achten de gegeven situatie hoogst onbevredigend om niet te zeggen onaanvaardbaar; te meer, daar telkenjare bij de uitgifte van
periodieken opnieuw blijkt, dat Losser niet is vermeld. Ons college stelt daarom alle
pogingen in het werk om de gemeente die plaats te geven, waarop zij in alle redelijkheid aanspraak mag maken. Voor zover dit voor u al nodig mocht zijn vermelden wij,
dat Losser een gemeente is met een inwonertal van bijna 18.000 en een oppervlakte
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heeft van rond 10.000 ha.; de gemeente omvat het hoofddorp Losser (9.000 inwoners),
alsmede de dorpen Overdinkel (4.000 inwoners) en de Lutte (3.000 inwoners), zijnde de
belangrijkste buurtschappen. Naast het feit, dat de gemeente een grote rijkdom heeft
aan natuurschoon en derhalve voor recreatie zoekenden aantrekkelijk is heeft de kern
Losser zeer goede verbindingswegen met Enschede, Oldenzaal en Gronau (Dld). Met
deze gegevens hopen wij u in korte trekken een (beter) beeld te hebben verstrekt van
deze gemeente. Gelet op het vorenstaande doen wij een dringend beroep op u bij het
uitkomen van kaarten e.d. met onze opmerkingen rekening te willen houden. Opdat
onze “actie” het meeste effect zal sorteren hebben wij deze aanschrijving gericht aan
alle uitgevers, die naar onze mening daarvoor eventueel in aanmerking komen. Gaarne
vertrouwen wij dan ook, dat de plaatsnaam “Losser” voortaan wordt aangegeven. Voor
uw medewerking in deze aangelegenheid zijn wij u ten zeerste erkentelijk.” Einde brief.
“Discriminatie” en “betreuren” en “onaanvaardbaar”: het is allemaal zeer duidelijk.
Maar ondanks deze taal hoeft men de stemming in Losser niet al te zwaar te nemen:
een snelle visite aan het dorp wijst uit, dat alles er in landelijke rust is en dat men nog
geen aanstalten maakt om gezamenlijk - uiteraard via de nieuwe E8 - op te marcheren
naar de uitgeverijen.

Vergeten
“Ach”, zegt mevrouw Postma, echtgenote van de Hervormde predikant , “vroeger
schijnt de gemeente niet zo’n beste naam te hebben gehad. We zitten hier nu al zestien
jaar en in die tijd is het enorm veranderd. Toen we kwamen was er zelfs nog geen waterleiding. Maar de burgemeester heeft er in die jaren na de oorlog erg veel aan gedaan. Of Losser vergeten wordt? Heel Twente wordt erg vergeten!”
De huisarts G. van Blanken
(Zie foto, in 1980 gemaakt
door Norbert Klein): “Ik ben
in Delft geboren. Ik heb in
Leiden gestudeerd, in Rotterdam en Amsterdam gewerkt - en ik zou voor geen
geld uit Losser weg willen.
De randstad ligt me niet
meer. De praktijkvoering hier
ligt me best; geen trappen
lopen en zo. Ik voel me niet
zo achtergesteld in Losser.
Maar in vroeger jaren heeft
Losser nooit zo’n goede naam gehad. In de jaren van malaise kwamen uit andere streken gezinnen hierheen, omdat er hier in de textielindustrie nog wel wat centjes te verdienen waren. Maar sindsdien is het aanmerkelijk beter geworden. Wel constateer ik,
dat bij de kinderen hier de reactiesnelheid en het intelligentiepeil wat lager liggen dan
gemiddeld: men is hier echter ook kalmer en rustiger van aard. Maar ook dat intelligentiepeil verbetert - net als de financiële omstandigheden.”
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Indruk
Burgemeester Van de Sandt blijkt ook zelf de zaak van de discriminatie laconieker op te
vatten dan zijn brief zou doen vermoeden. Hij laat het allemaal over aan de indruk die
zijn dorp op de bezoeker maakt; en die indruk is opperbest. Losser, het hoofddorp van
de gelijknamige gemeente, is breed opgezet, ruim en fris van uiterlijk. Het bestaat
goeddeels uit splinternieuwe bebouwing, doorspikkeld met kleine en grote gebouwen
die jaartallen van eeuwen her dragen, en die in noeste samenwerking met Monumentenzorg zijn gerestaureerd. Een schuilkerkje (vermoedelijk wordt de protestantse kerk
bedoeld;red.), een oude toren en een “bleekwachtershuisje” herinnerend aan het gemeenschapsgroen waarop in oude tijden de vrouwen hun schone was spreidden.
De burgemeester - die hier reeds 18 jaar vadert - schept op redelijke wijze nog wat op
over zijn vele honderden hectaren natuurschoon, “met schrale, gele zandgrond en
vliegdennen” en over de vele mooie landgoederen, waarvan een aantal wordt bewoond door Twentse textielmagnaten. Hij uit de wens, dat hij nog best wat industrie
zou kunnen herbergen en signaleert het feit, dat als onderdeel van de schitterende
verbindingen met de rest van het land, nog om kwart over twaalf ‘s nachts een laatste
bus de Lossenaren (of heten ze Lossers?) in Enschede oppikt om ze terug te brengen
naar hun landelijke rust. En dan voert hij de bezoeker graag even per auto door zijn
gemeente, met wat stops op markante plekken. Het nieuwe zwembad; de plek waar ijs en weder en rijksgoedkeuring dienende - aanstonds het nieuwe gemeentehuis gaat
verrijzen; en het al vermelde bleekwachtershuisje. Dat is zowaar bewoond: door een
employee van een Enschedees museum en diens vrouw. Het jonge stel had gehoopt zo
iets “echt ouds” te kunnen gaan bewonen; zij en de vaderen van Losser hebben elkaar
wel gevonden. In het huisje is het een wonderwereldje van oude binten, verrukkelijk
dof tin en nauwe venstertjes; en wat achteloos op een klassieke stoel neergeworpen
textiel, zo te zien lingerie in de edelste tradities van de Twentse industrie, beklemtoont
nog het verschil tussen heden en verleden.
Bijenkorf
Stellig gezegd: Losser is een fleurige, vriendelijke gemeente. En nog stelliger: - degeen
die dit oord van rust, van goede wegen en van plezierige woningen meer in de belangstelling gaat trekken, die maakt goede kans dat hij een oase verliest en een bijenkorf
erft. Trouwens, luister naar wat dokter Van Blanken zegt: “Sinds vorig jaar voert de
Twente-route van de ANWB voor m’n deur langs. Nou, zondags bij mooi weer is het
gewoonweg een processie van auto’s. Nee, over belangstelling hebben we niet te klagen.” Het is diezelfde dokter die kennelijk met wat spijt zegt, dat er van het echte oude
Twente niet veel meer over is.
Maar wie er ook naar Losser trekt, vlak voorts de trek uit Losser niet uit. Daarover zegt
ds. Sj. Postma: “Onze eigen jeugd trekt naar de steden. Van de 246 jongeren die er
onder mijn leiding lidmaat van de Hervormde Kerk werden, wonen er nog maar 83 in
Losser. En de jonge gezinnen die hier komen wonen? Die zijn min of meer losgeslagen
en voelen zich heerlijk vrij; ze zijn alleen nog maar in naam aangesloten bij een kerk;
niemand in de omgeving kent ze, dus ….” Maar anderzijds constateert hij lieve trekjes
van oecumenische verstandhouding in deze gemeente, met 70% rooms-katholieke
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inwoners. Was er niet de actie “hand-in-hand” samen met de katholieken voor de
bouw van een protestantse kerk? En de dominee komt net van de kapelaan vandaan,
met wie hij nu weer andere dingen aan het uitbroeden is.
Dominee Sjoerd Postma
(1912-1982) was van 1949
tot 1976 predikant van de
Hervormde (nu Protestantse)
Gemeente Losser.
De foto is op 8 juli 1980 gemaakt door Norbert Klein en
evenals de twee andere foto’s bij dit artikel eerder
gepubliceerd in ‘Het meisje in
de Froenstraat … en andere
Lossernaren’ (uitgave Stichting Historische Kring Losser).

Duidelijk
Nee, Losser bestaat heel duidelijk. Van de autoverhuurder die Bagchus heet tot en met
de inwoner die employee is van de “NV Spaarkas voor Belegging in Rooms-Katholieke
Kerkelijke Leningen”. Zoiets is eenvoudig niet te verzinnen, evenmin als al die mensen
van vlees en bloed met klassieke Twents-Saksische namen als Eulderink en Elferink en
Boerrigter; deze spant de kroon: J. Verduyn Olde Boerrigter. Losser is geen fantasie; wie
zou trouwens dit kunnen bedenken:
scheffer k g leid twentse jazz boys kruidenierswaren galant en scheffer n leid orig twentse jazz boys cafet
Raar maar waar: zo luiden twee opeenvolgende opgaven in de afdeling Losser van het
interlokale telefoonboek (tussen twee haakjes: dat is dus in ieder geval een naslagwerk
waarin de gemeente wis en zeker voorkomt). Het stel opgaven kan overigens duiden op
een orig Lossers drama, zonder een galant trekje. Hoe dit ook zij, Lossers bestuur wil
zijn rechtmatige plaats hebben op de kaart; en B. en W. weten zich bij hun streven
kennelijk geschraagd door de leden van de raad (12 RK, 2 PvdA, 2 CH/AR, 1... CPN).
Zij hebben in ieder geval bereikt met hun brief dat Losser alvast vermeld staat in de
jaargangen van dit dagblad, voor nu en straks. Wij drukken immers geen losse gedachten (maar- ditmaal - wel Losserse gedachten).
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 1999/3
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DE DICHTER MARSMAN EN HET THEEHUISJE VAN
MENKO

“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, philosofie
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 (zie foto) 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.”
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 Drienerwoldelezing 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
Drienerwolde”, over zijn ontmoetingen met schrijvers.
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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 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.

Theehuisje met rechts vader Julius Nathan en links zoon Nico John Menko Hartogensis.

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 Losser wordt beschreven als
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“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.
Het echtpaar Marsman
(hij met pantoffels) met
het
echtpaar
Van
Leeuwen in de zomer
van 1935 in Delden
(foto collectie Aldert
Walrecht).

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 A.H. 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 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.
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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
(links op nevenstaande
foto), afkomstig uit Ei-

bergen) en Eddy du Perron (rechts op de foto)
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 Marsmanbiografie: dat was een goede aanleiding om eens nader stil te staan bij het voormalige
theehuisje/zomerhuisje en het landgoed van J.N. 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 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 Isak 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.
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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.

De kinderen van Nathan en Helena Menko-Cohen, v.l.n.r. Sig, Emma,
Miljam, Alfred, Julius en Céline (foto ca 1892, uit ‘Alles zal reg kom’)

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.
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.
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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.
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 j.l. 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
geïnstalleerde 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
Prinsenstraat. 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
nagelaten in een woonhuis uit 1913 aan de Lutterstraat (voor H.C. Bol) tegenover hotelrestaurant het Zwaantje.
Wat het culturele leven betreft, kan worden opgemerkt, dat de Muziekbibliotheek in
Enschede is ontstaan als Frederika Menko Warendorf 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.
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“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?)
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 Verbeck 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.
In 1905 vond er bij de bouw van een nieuw schuurtje bij het erve Verbeck 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.
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De boerderij gaat dienst doen als woonhuis. Het theehuisje is gebouwd in 1922. Een
steen in de borstwering aan de achterkant vermeldt de datum 16 april. De architect van
het bouwwerk is helaas niet bekend.
Gezien de relatie van de Menko’s met de architect K.P.C. de Bazel (1869-1923) is de
vraag gerechtvaardigd of het theehuis ook een ontwerp van deze architect kan zijn. De
stijl van De Bazel onderscheidt zich, met name in zijn landhuizen, door een grote mate
van evenwicht en harmonie en door zijn hoogopgaande daken, kenmerken die ook in
het theehuis zijn terug te vinden. In het archief van de Bazel is het ontwerp voor het
theehuis helaas niet beschreven en een directe lijn met Menko-Hartogensis wordt ook
niet aangetoond. Maar vermoedelijk zijn er wel contacten geweest.
Het tijdschrift ‘Van Eigen Erf’
plaatst op 16 maart 1928, naar
aanleiding van de opening van de
Joodse begraafplaats aan de
Noord
Esmarkerrondweg
in
Enschede een foto van het
Metaar- of Metaheerhuisje (een
soort kapel waar afscheid wordt
genomen van de overledene; zie
foto). Daarbij staat vermeld: ‘Het
fraaie ceremoniegebouw met
roodkoperen dak is een geschenk
van wijlen mevrouw MenkoHartogensis’. In Tubantia staat op
6 maart 1928 naar aanleiding van dezelfde gebeurtenis: ‘Op het terrein bevinden zich
twee gebouwen, beide ontwerpen van den architect, den heer A.P. Smits te
Aerdenhout met medewerking van den heer v.d. Linde (de uitvoerders van het ontwerp
van De Bazel voor de Synagoge). Het eene is een woning van den grafdelver en het
andere een zeer fraai ceremoniegebouw, beide een schenking van den heer J.N. Menko
Hartogensis ter nagedachtenis aan diens overleden echtgenoote’.
Professor doctor A.W. Reinink, die in 1965 het archief van De Bazel bewerkte en
destijds zijn proefschrift schreef over deze architect zegt desgevraagd echter, dat hij
het uitgesloten acht dat het een ontwerp van De Bazel is. Hij vindt het wel geheel in de
stijl van die jaren gebouwd. Misschien dat onderzoek in Duitse archieven nog eens wat
meer duidelijkheid geeft.
Aan de voet van het heuveltje wordt een vijver gegraven met daarin een eilandje
waarop een klein theekoepeltje wordt gebouwd. De vijver staat ten dienste van de
afwatering van de Barlebeck en de Dinkel, die op het landgoed samenkomen. Twee
bruggen van Bentheimer zandsteen vormen de verbinding met het eilandje.
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

62

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 Nationaalsocialisme is, dat zij het volk op hun geschiedenis en hun
afkomst hebben gewezen en in dat kader plaatst hij zijn artikel over erf en familie
Verbeck.
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 Verbeck 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 katoenafval. 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 dat deze weg (de
huidige Gildehauserstraat) daarna in de volksmond ook de Zwarte Weg werd genoemd.
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;
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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.

Dit is de weg die met de ‘noodige sintels’ verhard zal worden. Het was de Graafschapsweg, maar
omdat de sintels zwart waren, na de verharding ook bekend als de ‘Zwarte weg’. Tegenwoordig is
het de Gildehauserweg. De foto dateert uit het begin van de 20-ste eeuw.

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.”
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Het ontwerp raadsbesluit wordt hierop voorgelezen, terwijl op de kaart de situatie
wordt duidelijk gemaakt, waarna zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform
het advies van B. en W.
Aanwezig bij deze raadsvergadering zijn:
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 is 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. 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.”
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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 ondermeer 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.
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 Aarnink), 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.
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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 Verbeck
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 dwars door heen liep. Tot 1447 heeft
deze situatie dus bestaan. Daarna kwam vermoedelijk Oldenzaal in beeld als
onderhandelingsplaats.
Bij Verbeck 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...” 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
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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 fl. 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 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, baumlos en loh = hain,
kleineres gehölz.
Het was er inderdaad, ook nog in de Twintiger jaren, veel minder begroeid en weidser
dan nu, met een aanplant van helmgras en dennen om de verstuivingen tegen te gaan.
Maar de beplanting wordt inmiddels gevarieerder. Burgemeester C.J.A. van Helvoort
geeft in zijn boek “Losser voorheen en thans” in 1926 de volgende beschrijving: “Dan
komen we aan het landgoed V
galiseerd en
gedraineerd, kunstig afgezet met statig gerijde betonpaaltjes. Daarnaast als een
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afsluiting 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.”

Het theehuisje in winterse omstandigheden

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
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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.
Dertiger jaren / 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.

Het Erve Verbecke vóór de brand van 1933.

Zes dagen 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.
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Het erve Verbecke (Aarnink) zoals het na de brand van 1933 is herbouwd.

Één 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. Alice Sophia (geboren in 1906, overleden in 1985),
gehuwd met de Hongaar Imre Istvan (Stefan) Kohner (1900-1944), overleefde de
Tweede Wereldoorlog op de Balkan. Cecilia Sophia (1911-1985), gehuwd met Barend
ten Bruggencate (1907-1978) en wonende te Wassenaar werd in 1942 door de
plaatselijke politie opgepakt. Zij overleefde haar deportatie en is na de bevrijding in
Wassenaar teruggekeerd.
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.
In april 1940, een maand voor de inval van de Duitsers was Alfred Menko, de jongere
broer van Julius, samen met zijn vrouw naar de Verenigde Staten vertrokken om daar
het huwelijk van hun dochter bij te wonen. Door het uitbreken van de oorlog in
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Nederland keerden zij niet terug en vestigden zich in New York. Sig Menko, de andere
broer in Enschede en het hoofd van de familie, schrijft hem in een brief van 18 april
1941: “De huur van het Verbeck is tot 1 november hier betaald (het had een Duitse
pachter). Nu is er een Verwalter op het onverdeeld gebleven gedeelte van de
nalatenschap van Julius. Om fouten te vermijden heb ik de zaak in handen van onze
notaris gesteld.”
Op 26 juni 1941 schrijft hij vervolgens: “Verbecke is verkocht voor de jou bekende prijs,
alleen het Duitse deel. Daar moet nog de belasting af. Het schijnt alweer met grote
winst doorverkocht te zijn. Alice (de dochter van Julius) is in Boedapest en schijnt niet
weg te gaan ofschoon ze de papieren in orde heeft.”
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 Verwalter over het aandeel, dat toekomt aan Alicia Sophia Menko
Hartogensis, “gewoond hebbende te Dinard (Bretagne-Frankrijk) welke tegenwoordige
woonplaats niet kan worden opgegeven”. ( Zij woonde in Hongarije, in of nabij
Boedapest). 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 bepaalt 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 Sperrgebiet-maatregel 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
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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 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 foto hiernaast toont het moment dat de
annexatie van het Erve Verbecke weer ongedaan
wordt gemaakt (1 augustus 1963). Geheel rechts
burgemeester J.P.A.M. van de Sandt.

De erfgenamen Menko, Cecile Sophia
Menko Hartogensis, wonende in Wassenaar
en Alice Sophia, dan 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 Verbeck 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 1m uitgebouwd en aan de eisen van de moderne tijd aangepast. Maar het is
nog steeds herkenbaar aanwezig. Nadat de heer Hermann Aarnink zo'n tien jaar
geleden zijn café-restaurant verpachtte, is hij er zelf gaan wonen.
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Het theehuisje na de verbouwing van 2006. (Foto Andries Kuperus).

Inmiddels heeft het theehuisje, met het adres Klosterstrasse 17, een andere eigenaar.
Het werd in 2006 tot in de perfectie gerestaureerd en in stijl uitgebouwd, waardoor de
bijzonder bovenverdieping onder de hoge kap weer helemaal tot zijn recht komt. Om
het beter bewoonbaar te maken zijn er echter wel grotere ramen geplaatst.
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-Bekker voor het beschikbaar stellen van de
door haar verzamelde gegevens over het erve Verbeck en de heer Marcel Schreur voor
zijn informatie over theehuis en landgoed.
THEA EVERS
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 1999/4 (met een uitgebreide
literatuuropgave).
Dit artikel is aangevuld met nieuwere gegevens.
Toegevoegde literatuur:
Magnus, Jan R. Alles zal reg kom : oorlogsbrieven van Sig en Emmy Menko – van Dam.
2005
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„THUIS HEB IK NOG EEN ANSICHTKAART‟

Thuis heb ik nog een ansichtkaart
waarop een kerk een kar met paard
een slagerij J. van der Ven
een kroeg, een juffrouw op de fiets
‘t zegt u waarschijnlijk niets
maar ‘t is waar ik geboren ben
dit dorp, ik weet nog hoe het was
de boerenkind’ren in de klas
een kar die ratelt op de keien
het raadhuis met een pomp ervoor
een zandweg tussen koren door
het vee, de boerderijen
en langs het tuinpad van m‘n vader
zag ik de hoge bomen staan
ik was een kind en wist niet beter
dan dat het nooit voorbij zou gaan.
(Naar ‘Het dorp’ van Friso Wiegersma)

Een lied over de goeie ouwe tijd, maar ook een tijd die veel armoede en sociaal onrecht
kende. Toch was er ook meer huiselijkheid, gezelligheid en menselijke warmte.
Dit is zomaar een verhaal over het dorp, over het Losser van m’n herinneringen en over
de straat waar ik geboren ben, de Gronausestraat. Mijn geboortehuis staat er nog, een
blok van vier, naast de winkel van Hogebrink. Een arbeidershuis, zoals vele huizen in die
tijd. Een grote woonkamer aan de straatkant met daarachter een woonkeuken met
portaal voor klompen, emmers met water etc. In de woonkamer één en in de keuken
drie bedsteden. Achter het huis een schuur en een grote tuin, waarin aardappels en
groente werden verbouwd. Voor de watervoorziening was er de put. In dat huis heb ik
de eerste acht jaren van mijn leven gewoond.
We verhuisden daarna naar de Hogeweg, waar m’n vader een huis had gebouwd, bijna
recht achter onze tuin aan de Gronausestraat. Mijn speelterrein bleef dus intact. Het
huis aan de Hogeweg stond naast het tegenwoordige Staringmonument en moest helaas in de jaren zeventig wijken voor de uitbreidingsplannen van de gemeente. Alleen
de put is nog bewaard gebleven. Die put is door m’n vader gegraven, hij moest daarvoor met een pikhouweel veel zand- steen weghakken om water te krijgen. Dat hij
daarbij geologische vondsten deed, bleek later toen dr. Hijszeler van het Rijksmuseum
Twente uit Enschede dikwijls onze gast was en dan stenen meenam naar zijn museum.
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Dat het heel bijzonder was vond ik, als achtjarige, ook wel want afdrukken van schelpen
en vissen in stenen waren voor mij een groot wonder. De stenen werden door ons
gedroogd, mooi opgepoetst en daarna op de schoorsteenmantel gelegd. Wat er allemaal uit die put kwam is nu nog te zien in het Losserse gemeentehuis, waar een verzameling van die stenen aanwezig is. (Inmiddels is deze collectie verhuisd naar de grote
boerderij op Erve Kraesgenberg; red.).

Panorama Hogeweg: ‘… een zandweg tussen koren door’.

Maar we gaan terug naar de Gronausestraat, een gezellige buurt met veel activiteiten.
Woon- en speelgebied beperkten zich in mijn eerste levensjaren zo rond de winkels van
Hogebrink, Fiselier en ten Berge. Naast ons Jan en Dien Hogebrink met hun kinderen.
Mijn eerste herinneringen betreffen dan ook dat grote huis met tuin, waar altijd vertier
was en waar ik als peuter werd verwend en door de jongens in de geheimen van de
grote wereld werd ingewijd. Die jongens waren Sjoerd (de latere kruidenier) en Lou (de
latere slager) die haantjes mestte en daarna vakkundig om zeep hielp, waarbij ik huiverend toekeek. Ondanks dat huiveren was het daar erg gezellig. Dat kwam ook omdat
Hogebrink altijd commiezen in de kost had en dat was avontuurlijk en spannend door al
die smokkelverhalen. Ze boezemden ontzag in met hun lange jassen, de kaplaarzen en
niet te vergeten de geweren. Aardig is nog te vermelden dat ik in hetzelfde beroep ben
terechtgekomen en als jong ambtenaar, gestationeerd in Roosendaal, een oudere collega trof, die mijn naam kende en bij Hogebrink in de kost bleek te zijn geweest. Deze
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collega Roebers heeft daarna met mij samen de familie Hogebrink weer opgezocht en
de contacten hernieuwd.
De eerste boodschappen die ik mocht halen waren natuurlijk in de winkel van Hogebrink. Ik hoor nog de koperen winkelbel en zie me staan voor de toonbank, met daarachter de vakken met zout, suiker, meel, rijst etc. Dan na even gewacht te hebben
kwam Jan, altijd neuriënd en een beetje kortademig, want “hij heeft het op de borst”,
zei mijn moeder. “Wat zal het wezen jong”, vroeg hij dan en ik gaf hem mijn boodschappenbriefje. Vervolgens kreeg ik dan het bestelde en een snoepje plus een aai over
de bol. Jan en Dien vormden een team van degelijkheid. Er werd niet meer gezegd dan
nodig was, maar ze leefden toch met iedereen mee. De geuren in de winkel waren een
mengsel van kruidenierswaren en koffie. Winkels in die tijd kon je door je neusgaten
proeven.
Voor de winkel lagen een paar ijzeren deuren met daarop een groot slot. Als we klompen moesten hebben ging het slot eraf, we liepen een stenen trap af en kwamen dan in
een kelder waar we de klompen konden passen. Onnodig te zeggen dat de deuren
nogal eens omhoog moesten want wie liep er toen niet op klompen?
Alles in mijn jeugd speelde zich voornamelijk af tussen aan de ene kant van de straat
het station met de maalderij van Kellerhuis en aan de andere kant café Schorfhaar. De
Gronausestraat was trouwens geen gewone straat, het waren er twee; gescheiden door
spoorrails heette het aan de overkant de ‘Overdinkelsestraat’. Over die rails tufte
meerdere keren per dag de trein en als er geen trein was kwam er wel een lorrie langs
met daarop een paar spoormannen die voor het onderhoud van de baan moesten zorgen. De spoorbaan was aan beide zijden goed afgezet met greppels en palen (bielzen)
die om de paar meter waren verbonden met dik gevlochten ijzerdraad. Als we buiten
speelden en we hoorden de fluit van de locomotief, was het een rennen om bij het
draad te komen en op een paar meter afstand ging dan de trein voorbij. Toen we wat
ouder waren kropen we onder het draad door en legden spijkers op de rails en na de
treinpassage waren ze zo lekker plat. Het station had voor ons een grote aantrekkingskracht. Vooral het emplacement waar altijd goederenwagons stonden. Achter op die
wagons waren remmershokjes waar je via de treeplanken inklom en gezellig in ging
zitten. Ook waren er in die hokjes handels; als je die overhaalde kon je de stoom uit de
leiding laten sissen, prachtig toch. Soms mocht ik mee op een locomotief die wagons
bracht of haalde bij de fabriek van Van Heek. Dat was natuurlijk het summum van genot, bij de machinist en z’n helper op de bok, toekijken hoe met een grote schop de
kolen op het vuur werden gegooid. Bij elke gevaarlijke overgang de stoomfluit bedienen, fantastisch.
Er waren in de straat een paar overgangen o.a. bij ons voor het huis, naar Fiselier de
overbuurman. Die had een winkel in elektrische artikelen en verkocht o.a. ook radio’s.
In een raampje boven de etalage had hij een luidspreker ingebouwd en daaruit kon de
hele buurt de voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal, de T.T. in Assen, nationale
feestdagen etc. volgen. Het was op straat dan een gezellige drukte, want vooral het
voetbal was voor ons een spannende aangelegenheid.
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De Gronausestraat/Overdinkelsestraat in de herinnering van de auteur van dit artikel.

Naast de winkel van Fiselier woonde bakker ten Berge. Daar zagen we hoe het brood
werd gebakken in de met takkenbossen gestookte oven. Een lekker ruikende overkant
waar we vaak stonden te kijken naar het werk in de bakkerij. De bollen deeg op de
werkbank, een vleugje meel erop, nog een paar snelle handelingen en dan ging het spul
in het blik om na een tijd in de oven er uit te komen als een mooi bruin brood.
Een onvergetelijke jeugd met de straat als speelterrein. Dat kon toen nog, want er passeerden natuurlijk wel auto’s maar dat bleef beperkt tot een enkele vrachtauto, de
dienstbus van de TAD en ‘s morgens en ‘s avonds de bussen met arbeiders van de textielfabrieken in Enschede. We konden nog naar hartelust voetballen, knikkeren, hoepelen, hinkelen, vangen en verstoppen. Een ongekende rijkdom van kinderlijk vermaak.
We waren verder druk met het opschrijven van autonummers, de A uit Groningen, de B
uit Friesland en bijvoorbeeld de HZ uit het westen. De E was minder in trek, want dat
was Overijssel en die kenden we al.
‘s Winters bij vorst hadden we een glijbaan voor de winkel van Hogebrink, ‘slinderen’
noemden we dat. Hogebrink vond dat trouwens niet zo’n goed idee en steevast gooide
hij er dan de asla van de kachel op leeg, waardoor we weer opnieuw konden beginnen.
Als er sneeuw lag en dat deed het voor mijn gevoel in die winters altijd, mochten we
wel eens met de mooie grote slee van Scholten, de aannemer die ook bij ons in de
buurt woonde. Een pracht slee waar je met z’n vieren in kon zitten. Als tegenprestatie
mocht Ciska, de dochter van Scholten, met ons voetballen, wat ze heerlijk vond.
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’s Winters bij vorst hadden we een glijbaan… Op deze foto bevindt de
glijbaan zich voor de protestantse kerk en het ‘Bekhoes’ (nu Aleida Leurinkhuis). De plek is te herkennen aan het fraaie hek voor de kerk.

Dat voetballen gebeurde altijd bij Fiselier voor de deur en Nollie Fiselier, die door een
handicap z’n benen in beugels had, was het fanatiekst. Het was uitkijken geblazen als
de bal bij hem in de buurt kwam, want je was dan verzekerd van een behoorlijke doortrapactie zijnerzijds, overigens in alle vriendschap.
Het bonte straatleven bestond
ook uit wonderlijke mensen,
zoals Prik en Prak (zie foto).
Moeizaam sjokkend achter de
kinderwagen met negotie, waaruit ze band en naaigaren aan de
man (vrouw) probeerden te
brengen. Als het mooi weer was
lieten ze zich zomaar zakken in
de berm langs de straat, de pet
in de ogen en snurken maar.
Verder waren er nog Manus en
Marinus, altijd op de fiets vaderlandse liederen zingend, wat ze ook in de oorlog stug
volhielden, tot ons aller vermaak.
Losser, een dorp vol muziek met vele goede muziekgezelschappen, die er veel op uit
trokken. Elk weekend was er wel een optocht en wij als kinderen er achteraan. De muziek werkte zo aanstekelijk dat we met de jeugd uit de buurt ook muziek gingen maken
met eigen gemaakte toeters en blikken trommeltjes. En dan waren er de vele straatmu-
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zikanten, die door het dorp trokken, meestal groepjes van drie of vier man die bestonden uit een accordeon, een saxofoon, klarinet en drumstel. Om de zoveel meter gingen
ze staan spelen. Wij mochten dan bij het verder trekken de grote trom dragen. De bekendste bands waren die van Bijkerk en de Twentsche Jazz Boys van de gebroeders
Scheffer. Niek op accordeon en Karel op saxofoon. Op verzoek maakte hij er een lachende saxofoon van.
En wat de optochten betreft, de meest vreemde vonden wij die van de Heilige Kindsheid. Het was een belevenis om onze buurjongens verkleed als negertjes en de meisjes
als witte engeltjes voorbij te zien trekken in een wonderlijke stoet, verbeeldende bruine en zwarte mensen uit de missiegebieden.

Het pand van de firma Holtex aan de Gronausestraat.

In de straat hadden we ook twee fabrieken, namelijk de weverij van Holtex met z’n
altijd klepperende weefgetouwen en de melkfabriek. De melkfabriek speelde ook een
grote rol in ons leventje want we mochten vaak mee op de melkwagen. Ik ging dan met
Tiese Damhuis langs de Gronausestraat naar de Hogeweg. Eindpunt was de fabriek,
waar we meehielpen de kar schoon te maken en het paard uit te spannen.
Bij alle leuke dingen in m’n leven was het toch de muziek die me het meest aansprak.
Het was dan ook vanzelfsprekend dat ik al heel jong lid werd van Sempre Crescendo.
Mijn lesgever op klarinet was Roelof Loff onze vroegere buurman en dat gebeurde in
z’n huis aan de straat. Roelof was solo-klarinettist en een bevlogen muzikant, tevens
voorzitter van Sempre Crescendo. Trots was ik dat ik daarna mee mocht spelen in dat
mooie corps. Wat ik tot mijn vertrek uit Losser (in juli 1945) heb mogen doen. In mijn
geheugen hoor ik in de verte nog dat diepe gebrom van de grote bas van Hannes (van
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Huizen) de ‘basbloaser’ en de melancholieke klank van de tuba van Rache Zwolle. Gemist heb ik ze, mijn vrienden van de muziek en gemist heb ik mijn dorp.

De melkfabriek. Helemaal rechts het station.

Wat is er allemaal niet aan dramatiek en vreugde aan en langs de straat voorbijgegaan.
De stakingen bij Van Heek, waarbij de marechaussees te paard door de straat galoppeerden. De laatste maanden van de oorlog, toen de mannen uit Oldenzaal in onafzienbare rijen naar Gronau werden gedreven onder bewaking van de Duitse soldaten.
De twee dagen voor de bevrijding toen het Duitse leger in desolate toestand en volkomen uitgeput, slapende op kanonnen en gevechtswagens richting dorp trok. Daarna de
onvergetelijke en uitzinnige vreugde bij de intocht vanuit Gronau van de Engelsen en
Canadezen. De bevrijding die we zo intens hebben gevierd, voor mij één van de gelukkigste dagen van mijn leven.
Dit was dan een verhaal over de Gronausestraat, zoals ik het beleefd heb, met alle lief
en leed in die vooroorlogse tijd. Veel is er veranderd maar de goede herinneringen zijn
gebleven.
De tijd gaat voorbij zeggen we maar wij vergissen ons. De tijd blijft maar wij zijn het die
voorbij gaan. (Pascal 1623- 1663)
HANS VAN HUIZEN
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 2000/2
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Wel een kerk, geen kar met paard, geen zandweg, wel veel koren… Veel is er veranderd, maar de
goede herinneringen zijn gebleven.

Nog een foto van een kerk. Maar nu de H. Maria Geboortekerk, gebouwd in 1902. Deze foto
stamt waarschijnlijk van kort na de bouw.
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EDUARD LAMPE,DE LAATSTE DER TÖDDEN
“Een lapjeskoopman trekt door Twente: Schets uit een boeiend en bewogen leven.”
Deze kop staat boven een artikel in het blad “Groot Twente” van 25 augustus1939.
Het is een zeer uitvoerig verhaal, althans in onze huidige ogen. Een verhaal waarin men
de hele avond de tijd neemt om met iemand te praten en er van uitgaat, dat de lezer
ook alle tijd neemt om deze pennevruchten tot zich te nemen. Een kunst die wij een
beetje zijn verleerd. Toch raad ik u aan even door te zetten, want het is een boeiend
verhaal, wel vol weemoed en nostalgie. Het thema was, ook toen al, een verdwijnend
beroep. Een beroep, dat ten offer viel aan de veranderende tijden. Zoals wij in onze
dagen de buurtwinkels hebben zien verdwijnen, was het toen de (reizende) lapjeskoopman, die zijn beroep aan de wilgen hing.
Veertig jaar lang was hij met zijn waren door Twente getrokken en met name naar
Losser gekomen. Want dat is het bijzondere aan dit artikel: de lapjeskoopman, die hier
zo uitvoerig geportretteerd wordt, is Eduard Lampe. In Losser werd hij “ ’n groot’n
Lampe” genoemd; hij had blijkbaar een behoorlijk postuur.
Eduard, oftewel Edo Lampe, verkocht o.a. wollen dekens en kamgaren stoffen. Hij had
een opslagplaats in het vroegere postkantoor aan de Driehoekstraat, ook genoemd het
Schoolstraatje. Later werd hier de A.B.T.B. gebouwd, die inmiddels ook al weer is verdwenen. In dit gedeelte van het oude dorp is nu de parkeerplaats aan de Langenkamp.
Daar in het oude postkantoor had hij dus een opslagruimte, die later ook als winkel
werd gebruikt. Met name op zondagmiddag na de kerk, was de winkel geopend.
En wanneer hij dan, twee keer per jaar, in Losser zijn waren ging verkopen, logeerde hij
bij Hotel Smit, een logement, dat met name door de beschrijving van de tuin duidelijkherkenbaar is. De kinderen van het hotel moesten op zondag de post voor hem halen.
Dat was blijkbaar bij de pensionprijs inbegrepen.
Tödden
Eduard Lampe (zie foto) was een telg uit een oude Töddenfamilie, oorspronkelijk afkomstig uit Mettingen in
Duitsland. Hij werd echter geboren in Leeuwarden op
24 maart 1874, waar zijn ouders toen al een zaak hadden gevestigd. Zij hoorden bij die Tödden, die definitief
naar Nederland waren getrokken, om daar de grondslag te leggen voor de vele textielzaken, die in ons land
tot bloei kwamen, maar die dus allen hun oorsprong
vonden in Duitsland.
De Tödden, ook Tüötten genoemd, spreken nog altijd
tot de verbeelding. Het waren zogenoemde “Wanderarbeiter”, die op het Nederlandse platteland hun mee-
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getorste koopwaar aan de man probeerden te brengen. Voor de herkomst van het
woord Tödden worden verschillende verklaringen gegeven en het wordt in de dorpen
ook verschillend geschreven, afhankelijk van het plaatselijke dialect. Het meest gangbare is om het af te leiden van “zotteln”, dat wil zeggen: traag lopen omdat je zwaar bepakt bent.
Er waren nog andere Duitse seizoenarbeiders werkzaam in Nederland, bekend onder de
namen Hannekemaaiers en Kiep’nkerls.
Hannekemaaiers waren afkomstig uit het Eemsgebied, de Hümmling, het Saterland en
het Artland, streken in Noord-Duitsland die zeker in vroegere eeuwen als zeer armoedig
en achterlijk omschreven kunnen worden. Deze Hannekemaaiers trokken naar Nederland om te gaan werken in de turfgraverij en te helpen bij het hooien. In Losser leeft
hun naam voort in het Hannekerveld, één van de pleisterplaatsen waar zij uitrustten
tijdens hun lange, vermoeiende tochten, om van daaruit verder te trekken.
Een Kiep’nkerl was een koopman-marskramer uit Westfalen, die zijn koopwaar gewoonlijk droeg in een grote korf of mand, kiep genaamd, die aan een paar riemen over
de schouders op zijn rug hing. In Münster is voor hem een standbeeld opgericht op het
pleintje bij het gelijknamige restaurant.
De Tödden handelden voornamelijk in textiel. Zij droegen een grote rugzak van manchester of leer met zo’n 60 à 70 pond stofstalen.
De Nederlandse boerinnen en dorpsvrouwen hadden belangstelling gekregen voor het
Duitse linnengoed doordat zij zorgden voor het wassen van de kleding van de Hannekemaaiers. Het in Duitsland geweven laken was in hun ogen van een zeer goede kwaliteit en zij vroegen dan aan deze seizoenarbeiders, om de volgende keer eens wat van
die stoffen mee te brengen. Zij wilden er best een goede prijs voor betalen, of ruilen
voor kaas, boter en eieren.
De beste kwaliteit en het fijnste linnen was afkomstig uit Mettingen en de daar vlakbij
gelegen dorpjes Recke en Hopsten. Het gold als een bijzonderheid dat men daar de
kunst verstond om uit één pond vlas een draad te spinnen met een lengte van 23 mijl (=
37km)!
Zo ontstond langzamerhand de situatie, dat verschillende families in de verkoop van
stoffen meer brood zagen, dan in het grasmaaien en zich volledig gingen toeleggen op
de handel in textiel. En zodra de zaken goed gingen namen ze pakkendragers in dienst
en reisden ze met paard en wagen. Wanneer de Tödden in een bepaalde streek een
vaste klantenkring hadden opgebouwd huurden ze een kleine ruimte, soms was dat
maar een bedstede, om daar hun goederen op te slaan. En uit zo’n bedstede of een
ander klein schuurtje ontstonden de latere textielzaken, als eerste in Friesland. Daar
werden de Tödden “Fyndoekspoepen” genoemd.
Onder deze Töddenfamilies bevonden zich namen, die later, nadat ze zich definitief in
Nederland hadden gevestigd, zeer beroemd werden. Clemens en August Brenninkmeyer zijn wel de allerbekendste met hun textielketen onder de naam C&A. Maar ook Voss,
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Kreymborg, Boecker en Hettlage zijn in dit verband nog steeds bekende namen. En
natuurlijk Lampe.
In 1832 vestigden zij al een textielzaak in Sneek. Ook in Enschede was tot eind zestiger
jaren een modezaak met deze naam te vinden aan de Marktstraat.

Het winkelpand van Lampe Enschede en Hotel De Graaff. In het pand van Lampe
is nu boekhandel De Slegte gevestigd. Naar het oude hotel wordt dit punt nog
‘Kruispunt De Graaff’ genoemd. (Foto Openbare Bibliotheek Enschede).

De Tödden waren afkomstig uit de streek, die ligt ten noorden van het Westfaalse Ibbenburen, bij ons bekend door de Rodelbaan en de rotsformatie het “Hockende Weib”.
Noordelijk hiervan, maar nog wel in Westfalen, liggen de reeds genoemde plaatsen
Hopsten, Recke en Mettingen, alle drie Töddendorpen, waarvan Mettingen wel het
bekendste is geworden. Dit mede door hotel Telsemeyer, waar nu het Tüötten (Tödden)-museum is gevestigd.
De oorsprong van deze seizoenemigratie ligt in de 17e eeuw. Duitsland had enorm
geleden onder de gevolgen van de Dertigjarige oorlog. Het land was schrikbarend verarmd. Plunderingen, opstanden, misoogsten en pestepidemieën hadden een zware tol
geëist. De Westfaalse vrede in 1648 maakte weliswaar een einde aan de oorlog, maar
de situatie kon natuurlijk niet direct verbeteren. Lage lonen, de hoge prijs van het koren
en de zwaar drukkende belasting zorgden er voor, dat veel mannen wegtrokken, op
zoek naar werk, dat beter werd betaald dan in hun eigen streek.
Hierbij was ook van invloed dat volgens het toen geldende recht de boerderijen bij het
overlijden van de eigenaar niet werden opgedeeld onder de kinderen, maar overgingen
op de oudste zoon. De overige zonen moesten dus op een andere wijze in hun onderhoud gaan voorzien en wanneer ze ook eigen bezit wilden gaan verwerven moest er
eerst flink verdiend worden.
In Nederland was de handel en industrie tegen het einde van de 16e eeuw met sprongen vooruit gegaan, mede doordat het onze zeevaarders gelukt was de weg naar Oost-
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Indië te vinden. In ons land was de Gouden Eeuw begonnen. Een overmaat aan werkgelegenheid was het gevolg en daar konden deze Duitse seizoenarbeiders van profiteren.
Er is uiteraard nooit precies vastgelegd hoe groot het aantal van deze Hollandgänger is
geweest. Maar geschat wordt, dat in de bloeiperiode rond 1750, dit wel zo’n 30.000
mensen omvatte.
In het begin behoorden de Tödden, voortgekomen uit de Hannekemaaiers, als ambulante handelaren vaak tot de onderste sociale laag, maar aan het einde van deze ontwikkeling staan de grote Europese handelshuizen met klinkende namen. Soms vijf generaties lang gingen de mannen op pad en uiteindelijk werden een aantal families dus
zeer vermogend.
Het was een zwaar leven voor het hele gezin. De mannen waren het grootste deel van
het jaar onderweg. In februari vertrokken ze met hun volle rugzak en in juli, tegen de
oogsttijd, keerden ze terug in hun dorpen. In het najaar gingen ze dan voor de tweede
keer op pad om vóór het aanbreken van de winter weer thuis te zijn.
Tijdens hun afwezigheid werd het werk op de boerderij gedaan door vrouw en kinderen. En in de winter moest er worden gesponnen en geweven om weer over voldoende
handelswaar te beschikken voor het volgende seizoen.
Dat deze manier van leven de vrouwen niet in de koude kleren ging zitten, blijkt uit het
feit, dat het aantal doodgeborenen en ook de kindersterfte in het eerste levensjaar
boven het gemiddelde lag.
Maar ook de mannen hadden het zwaar en ook hun levensverwachting lag onder het
gemiddelde. Lichamelijk was het een uitputtingsslag: zware vrachten, slechte wegen en
berovingen onderweg. Van sommige Tödden hebben de thuisblijvers nooit meer iets
vernomen. Andere barriëres vormden de verschillende graafschappen en vorstendommen, ieder met zijn eigen valuta, invoerrechten en andere belastingregels. Overal waren natuurlijk nog tolwegen. En trok je met je wagen over modderige wegen en het
voertuig kiepte om, dan was alles wat op de grond viel officiëel eigendom van de landeigenaar. Voor een reizende textielkoopman waren de omstandigheden dus verre van
ideaal. En ze trokken ver weg. Niet alleen naar Nederland, maar ook naar het noorden
en het oosten. Zelfs in Zuid-Afrika zijn Tödden bekend. Mede door al die gevaren ontwikkelden ze een eigen geheime taal, zo geheim, dat zelfs vrouwen en kinderen niet
waren ingewijd.
Tödden waren zonder uitzondering katholiek en er was een grote onderlinge band. Hun
geboortestreek, toen behorende bij de Graafschap Lingen, was tot 1702 eigendom van
de Oranjes. Net zoals in onze streek, was ook van deze mensen, na de Reformatie de
kerk afgenomen. Voordat ze hun lange reizen gingen maken, kwamen ze samen bij het
Anna-kapelletje in Breischen, ten zuiden van Hopsten. De Heilige Moeder Anna was hun
schutspatrones. En ook bij hun behouden thuiskomst werd haar dank gebracht. Dit
Anna-kapelletje is nog steeds een bedevaartsoord en op de zondag na 15 augustus
(Maria Hemelvaart), wanneer Maria weer bij haar moeder in de hemel is, vindt er een
grote processie plaats. Mede door de giften van de Tödden staan er met name in Mettingen en Hopsten fraaie katholieke kerken.
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Een aantal van deze Töddenfamilies heeft het ver gebracht. Eerst woonden ze in vakwerkhuisjes, maar later verrezen in de dorpen mooie villa’s. Zij brachten welvaart voor
de hele streek. Hoe groot hun aantal is geweest in de loop der jaren is niet bekend,
maar in het begin van de 19e eeuw wordt voor die tijd het getal van 310 genoemd.
Aan het einde van de 19e eeuw trokken veel Töddenfamilies definitief naar Nederland.
De wetten en regelingen in Duitsland waren zo streng geworden, dat ze nog maar een
zeer beperkte periode in hun dorp mochten doorbrengen. Dit hield verband met het
feit, dat zij als reizende kooplieden, zo weinig mogelijk belasting probeerden te betalen.
De overheid kon er geen vat op krijgen en vaardigde toen allerlei maatregelen uit. Dat
ging uiteindelijk zelfs zover, dat ze niet langer dan 24 uur in hun dorp mochten verblijven, uiteraard tot hun grote ergernis.
De binding van deze families met hun “Heimat” was en is echter zeer groot. Tödden die
bijna hun hele leven in Nederland hadden doorgebracht, gingen aan het einde van de
19e eeuw toch op hun oude dag weer terug naar hun geboortedorp. Onder hen ook
drie leden van de familie Lampe, die vanuit Sneek weer naar Mettingen trokken om
daar hun levensavond door te brengen. Nog steeds houden de Brenninkmeyers Mettingen in ere als hun “geboortedorp” en zij worden er ook begraven.
Lampe
Eduard Lampe was dus een telg uit zo’n Töddenfamilie.
Zijn overgrootvader (Johann Hermann Anton, 1786- 1841), was de enige van de familie,
die niet als koopman naar Holland was getrokken, maar als schoolmeester in Mettingen
was gebleven. Daar leerde hij de kinderen van de kooplui, die later naar Holland moesten om in de zaak van hun vader te werken, de grondbeginselen van de Nederlandse
spreektaal. Uit zijn eerste huwelijk met Anna Theresie König had hij twee zonen, te
weten Johann Anton, stamvader van de Leeuwarder Lampe-tak en Gregorius Hermann,
waaruit de Tilburgse tak zou voortkomen.
Een zoon van Johann Anton, Johann Felix Lampe (1843-1899) begon op 10 juli 1870 in
Leeuwarden, samen met een compagnon, een textielgroothandel onder de naam “J.F.
Lampe & Co”. Deze compagnon was A.J. Krusemeijer, die tot 1881 in de zaak zou blijven. Toen trad hij uit de firma, omdat Johann Felix in 1880 zijn jongere broer Gerhard
Hugo, die priesterstudent was geweest, als compagnon in de zaak opnam. Johann Felix
had uit zijn huwelijk met Maria Anna Ente acht kinderen, vier zonen en vier dochters.
Eduard was het derde kind en werd geboren in Leeuwarden op 24 maart 1874.
Ofschoon Johann Felix dus vier zonen had, zou geen van hen hem opvolgen in de zaak.
De reden hiervan wordt niet vermeld. Daarom zette zijn jongere broer en compagnon
Gerhard Hugo na het overlijden van Johann Felix in 1899, de zaak alleen voort tot 1919,
het jaar waarin hij zelf kwam te overlijden. Toen werd zijn oudste zoon Hugo Ernst van
het seminarie in Culemborg gehaald om de zaak verder voort te zetten. Hij was pas 19
jaar oud en moest een meerderjarigheidsverklaring aanvragen bij de Hoge Raad der
Nederlanden, omdat zijn handtekening pas met 21 jaar rechtsgeldig zou zijn. De zaak in
Leeuwarden werd uiteindelijk, wegens gebrek aan een opvolger, in 1963 opgeheven.
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De drie panden waarin de firma toen was gevestigd werden door de gemeente aangekocht ter uitbreiding van het toenmalige stadhuis.
Eduard Lampe was een zeer kleurrijke figuur. Dat blijkt uit alle verhalen van de mensen
die hem hebben gekend.
Hij was lang vrijgezel gebleven, maar na de dood van zijn beste vriend trouwde hij op 4
juli 1906 met diens weduwe Cornelia Maria Michel, door hem liefkozend Corke genoemd. Het huwelijk werd gesloten in Amsterdam. Cornelia en zijn vriend waren
slechts acht jaar getrouwd geweest en Eduard Lampe had altijd geroepen: ”Als ik zo’n
vrouw zou kunnen krijgen, zou ik ook trouwen.” Na de dood van zijn vriend voegde hij
dus de daad bij het woord.
Zij was geboren in Schiedam op 16 april 1863 en 11 jaar ouder dan Eduard. Hun huwelijk bleef kinderloos. Zij overleed op 4 oktober 1917 op 54-jarige leeftijd te Leeuwarden.
Vóór haar dood schreef ze een afscheidsbrief, ook aan het verplegend personeel van
het ziekenhuis, waarin zij vroeg niet om haar te treuren. Maar na haar dood moest er
getrakteerd worden op gebak, dat was haar wens.
Lampe plaatste op haar graf in Leeuwarden
een zandstenen beeldje van de Heilige Dorothea, afkomstig uit de oude kerk in Losser(zie
foto). Toen deze kerk op het Martinusplein
omstreeks 1904 was afgebroken, werd,
vreemd genoeg, ook de inventaris gedeeltelijk
verkocht. Bijna honderd jaar later kwamen
daaruit weer stukken tevoorschijn, zoals de
communiebank en het tabernakel. Deze maken
nu deel uit van de permanente expositie in de
Oude Toren. Zo was de heer Lampe in het bezit
gekomen van deze zandstenen sculptuur uit
Losser en hij had hiermee dus het graf van zijn
vrouw verfraaid. Toen het kerkhof in Leeuwarden in 1982 werd geruimd, herinnerden enkele
leden van de Historische Kring zich dit beeldje
op het graf van de Lampe’s en zij zorgden ervoor, dat het voor vernietiging gespaard bleef
en in de H.Maria Geboorte kerk werd geplaatst. Daar staat het nog altijd, in een nis
links voorin, bij het Maria-altaar.
Het was voor Eduard Lampe heel gewoon om op een feest, of een andere gezellige
bijeenkomst in Losser, het bidprentje van zijn overleden vrouw uit de zak te halen, op
tafel te zetten en dan te zeggen: “Corke, m’n Corke wat zijt gij goed voor mij geweest.
Gij hoort er ook bij.” Een gewoonte, die op de andere aanwezigen vreemd overkwam.
De volgende dag werd dan gezegd: ”Lampe was zo dronken, hij zette het bidprentje van
zijn vrouw op tafel.” En dat terwijl hij toen alleen nog maar Victoria bronwater dronk.
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Hij had blijkbaar een speciale band met overledenen. Op een priesterfeest in de Tweede Wereldoorlog, waar hij was uitgenodigd (hij had trouwens de dochters van de familie ook nog aan lappen stof geholpen voor een nieuwe jurk), deed hij hetzelfde. De
vader van de pas gewijde priester was enkele weken daarvoor overleden en tijdens het
diner zei Lampe:”Waar is Sander” (zo had hij de vader altijd genoemd). En de kinderen
moesten een foto halen en op tafel zetten. Hij vond dat normaal, de vader hoorde erbij.
Maar bij de nabestaanden riep dat wel weer veel emoties op, zeker bij zo’n speciale
gelegenheid als een priesterfeest.
Hieronder de voor- en de achterkant van het bidprentje van ‘Corke’.

Lampe was goed in het declameren van voordrachten en gedichten, een familietrek, die
ook al bij één van zijn voorvaderen werd vermeld. Bij de verkoop kwam dat natuurlijk
goed van pas: even een leuk verhaal vertellen en het ijs was gebroken.
Die voordrachten en gedichten maakte hij zelf. Zo is bekend dat hij in Losser een heel
lang, eigengemaakt vers had verspreid, het was bijna een litanie, waarvan nog enkele
regels te achterhalen waren: “Als het leven is streven naar waarheid en deugd, getrouw
zich steeds geven...” en dan kwam er dus nog een heleboel met tot slot: “Als het leven
is vrede bereiden op aard, dan is het leven de moeite waard”. Als een kind dat hele
lange gedicht kon opzeggen dan werd het door de heer Lampe beloond met 25 cent!
Dat was in die tijd een heel bedrag.
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Lampe bewoog zich in ‘alle’ kringen. Hier bevindt hij zich in gezelschap van ‘notabele’ heren op
glad ijs. De meest ‘notabele’ heer, wat postuur betreft, is Eduard Lampe, tweede van rechts.

Uit alle verhalen komt hij gewoon naar voren als een goed mens, zeer sociaal bewogen
bovendien. Zo las hij in de krant, dat een jonge vrouw in Amsterdam door een tramongeluk beide benen had moeten missen. Dat greep hem dan zo aan, dat hij dan een
grote fruitmand liet bezorgen.
Hij stond bekend om zijn uitspraak: “De wereld gaat mank aan goede huisvrouwen en
heilige priesters”. Ook was hij wars van standsverschil. In de crisisjaren vatten twee
werkloze arbeiders het plan op om een lange fietstocht te maken en zij kwamen zo in
Leeuwarden terecht. “Kom, laten we eens naar Lampe gaan”, zeiden ze tegen elkaar. Zo
gezegd, zo gedaan, en ze werden er naar eigen zeggen, “als een vorst onthaald”.
Eduard Lampe was ook (mede)-eigenaar van de zogenoemde “Witte Bioscoop”. Deze
bioscoop was gebouwd in 1916 en gesitueerd aan de huidige Kosterstraat/Braakstraat.
Eigenaar was toen H. Ziegler, die ook een café had aan de overkant van de straat, het
latere Hotel Hut en daarna Centraal, dat inmiddels heeft plaats gemaakt voor seniorenwoningen. Het was een gebouw van ca. 8,5x12,5 m en opgetrokken uit witte kalkzandsteen. Vijtig zitplaatsen en een balkonnetje maakten er een echt filmtheater van,
dat in 1919 alweer werd verbouwd. Het werd 7m verlengd en in dat nieuwe gedeelte
werd een ander balkon gebouwd. Wanneer de heer Lampe (mede)-eigenaar is geworden is niet bekend. En ofschoon in het artikel in Groot Twente staat dat alle deuren
voor Lampe open gingen, ook die van de pastoor, waren er vaak moeilijkheden over de
vertoonde films. De rolprenten voldeden aan de toen geldende Katholieke filmkeuring,
die ook op Losser van toepassing was. De Losserse geestelijkheid vond de keuring echter niet streng genoeg en veel films waren in hun ogen verderfelijk voor de goede zeden. En ofschoon ook Eduard Lampe bekend stond als een zeer gelovig katholiek, waren er dus regelmatig conflicten. Eind dertiger jaren hield de bioscoop op te bestaan en
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werd het complex verbouwd tot woonhuizen. Ook latere bioscoopexploitanten in Losser kwamen in conflict met de geestelijkheid. In de vijftiger jaren had Obdeyn, die tevens in Glanerbrug een bioscoop beheerde, de “Vereniging” van de Katholieke Arbeidersbond gehuurd als filmtheater. Na een conflict met kapelaan Van Hoesel, ook over
een film die aan de keuring voldeed, werd hem toen door de K.A.B. de huur opgezegd,
een affaire die indertijd de krant haalde. Over het financiële avontuur van Lampe met
betrekking tot de bioscoop is verder niet veel bekend, maar duidelijk is wel, dat het
geen succes was.

In Losser logeerde Lampe altijd bij hotel Smit.

Hij moet een redelijk vermogend man zijn geweest. Zo bezat hij ook een herenhuis in
Amsterdam, dat echter niet werd bewoond. “Daar pissen alleen maar de hondjes tegenaan”, zei hij, als het zo ter sprake kwam.
Bij mensen die hem hebben gekend, bestaat echter de indruk, dat aan het einde van
zijn leven van dit vermogen niet veel meer over was. Hij zegt wel dat de mensen tot in
de volgende generatie trouw hun schulden betaalden, maar of dat ook werkelijk zo
was? Er worden in dat opzicht ook andere geluiden gehoord. De vette koe, die hij in het
artikel ter sprake brengt, liet hij ook achter in de vorm van openstaande rekeningen.
In 1950 was Eduard Lampe nog uitgenodigd bij het huwelijksfeest van de dochter van
een familie in Losser, waarmee hij een goede vriendschap had opgebouwd. Maar deze
invitatie werd beantwoord met zijn overlijdensbericht. Hij stierf op 11 januari 1950 in
het St. Bonifatius-ziekenhuis in Leeuwarden en werd op 14 januari begraven op het
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kerkhof aldaar naast zijn geliefde Corke, met op hun graf het uit Losser afkomstige
beeldje van de H. Dorothea.
Nu volgt zijn eigen terugblik op al die jaren in Losser.
“Veertig jaar lang”, zegt de man, die tegenover ons zit, “bezoek ik nu al Twente. Veertig
jaar... bijna een halve eeuw heb ik hier in Losser, twee maal vijf weken per jaar, mijn
“lapjes’ uitgestald gehad. Nu zal het wel niet lang meer duren... de zaken gaan slecht en
als ik den avond van mijn leven inzie, nu, dan is het geen vreugdevol uitzicht.
Gouden dagen heb ik hier in Twente gekend, werkelijk gouden dagen. Materieel, maar
ook in ander opzicht, want ik hou van dit land, ik ken alle menschen in deze streek, ik
heb ze klein gezien, ik heb ze zien trouwen, ik heb ze zien sterven...”
De man tegenover ons, onvriendelijk beschenen door een fel spritsend lampje, dat zijn
kille licht koud over hem uitgiet, kijkt even triest voor zich uit.
Een merkwaardig man, een man dien men telkens weer aan ziet, met verwondering,
maar ook dadelijk met sympathie. Een man, die opvalt. Grauwe, vriendelijke oogen
staan onder borstelige wenkbrauwen en daartusschen is een groote machtige neus
geplant. Zijn breede kin met genoeglijke plooien past volmaakt in de ouderwetsche
staande boord. Hij draagt zoo’n breede das als onze grootouders droegen en zijn hoofd
is gedekt met een dwaas, smal zwart hoedje. Een volkomen origineel hoedje, dat hij
met zwier en voor-de- oorlogsche elegance, weet te dragen. Een man, dien men niet
licht vergeet, als men hem eens gezien heeft.
“Lapjeskoopman” noemt hij zich. Met alle mogelijke manufacturen, met stoffen, met
schoenen, met ondergoed, ja met wat al niet, bereist deze man nu al veertig jaar de
dorpen in Twente. In het voorjaar komt hij, vijf weken later gaat hij weer weg, naar zijn
woonplaats, hoog in het Noorden van ons land. En in het vroege najaar keert hij weer.
Dan presenteert hij de rekening van wat hij in het voorjaar heeft verkocht en hij verkoopt opnieuw. En iedere Zondag, gedurende zijn verblijf in Twente, stalt hij zijn waren
uit, ergens in een lokaal in Losser. Daar komen dan zijn klanten. Natuurlijk weten zij, dat
hij er is. Per circulaire maakt hij eenige weken tevoren bekend, dat hij weer als gewoonlijk voor zijn “geachte cliëntele” te bereiken is. In Losser Zondagsmorgens na kerktijd.
Een merkwaardige tijd, maar veertig jaar lang ging het zoo. De menschen kwamen Zondags uit alle buurtschappen in de omgeving ter kerke en daarna deden ze inkoopen. Bij
den lapjeskoopman uit het Noorden, die alles leverde, alles en tegen oude, beproefde
kwaliteiten. Op crediet, een half jaar lang... Dat kocht gemakkelijk.
De menschen uit deze buurten kenden de lapjeskoopman allen en zij kennen hem nog.
Hun ouders kochten bij hem, hun grootouders kochten bij zijn vader en zij wisten, dat
het goede menschen waren. Menschen met goede degelijke waar en menschen met
een goed en degelijk karakter. Menschen, waar staat op te maken was, die een mensch
bijstonden, als hij in nood verkeerde.
Hoevelen heeft de “lapjeskoopman” in den loop der jaren niet geholpen, als ziekte den
man het werken in den fabrieken onmogelijk maakte. Hoevelen heeft hij niet aan een
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broodwinning geholpen, door ze een winkeltje te zetten. Op crediet. Zelf timmerde hij
dan in het voorkamertje de schappen en zelf ontwierp hij het toonbankje. Zelf ging hij
zoowaar verkoopen...
Voor hoevelen is hij niet in de bres gesprongen, als zij door patroons of door menschen
van de wet onrechtvaardig behandeld schenen? Geen moeite was hem dan te veel, zijn
zaken verwaarloosde hij, om de menschen, die het niet aan konden te helpen. En avonden lang pleitte hij voor hen.
Hoe vaak is dan ook de wat trieste ruimte, waar hij ‘s avonds zat, of de hotelkamer,
waar hij verbleef, niet getuige geweest van levensgeschiedenissen, hem, den lapjeskoopman uit het Noorden opgebiecht. Omdat hij een goed mensch was, omdat hij
onbaatzuchtig hielp, omdat hij wist te troosten.
Hij laat ons een pak brieven zien en leest ons er enkele voor. Van menschen, mannen,
vrouwen en jonge meisjes, die in sanatoria liggen, al jarenlang. Die troost noodig hebben, troost van een mensch, die de wereld kent, troost ook van een diep-godsdienstig
mensch. Er zijn brieven bij van zieken, die den lapjeskoopman nimmer gekend hebben.
Zij hoorden van hem en zij schreven hem in hun nood: “Schrijft U mij ook, alstublieft, ik
ben zoo alleen. Ik heb niemand, die ik vertellen kan van mijn ellende...”
En dan schreef de lapjeskoopman weer, trouw en regelmatig. Hij vertelt ons van een
vrouw, die al twintig jaar ergens in Holland in een sanatorium ligt. Hij schrijft haar iedere week, zonder mankeeren en toch heeft hij haar nooit gezien...
Hij leest ons voor: “Ik hoorde, dat U katholiek bent. Hoe kan dat toch. U schrijft zo mooi
van Jezus en van God. Hoe kon ik dat nu nooit gemerkt hebben. Van nu af aan zal ik
nooit meer wat zeggen van Katholieken...” De “lapjeskoopman” lacht een beetje droevig. “Ja, ja...” zegt hij dan.
Maar hoevelen ook heeft hij in ander opzicht vreugde gebracht, want de lapjeskoopman is iemand, die, zooals dat heet, zijn partij in dit leven heeft meegeblazen.
Zijn gezicht verandert, als hij hiervan vertelt, het wordt jong en men ziet nu in hem de
feestganger, de onvermoeide aanvoerder.
“In de goede oude dagen”, zoo vertelt hij “stonden er op den dag van mijn komst in
Twente vijf vaten Urquell (dit zijn kleine vaatjes Tsjechisch bier) op het perron in Losser.
Als de menschen dat zagen, zeiden ze: “De lapjeskoopman komt ook weer”. Dat was als
‘t ware m’n visite-kaartje”, lacht hij.
Vertellen kan de lapjeskoopman. En hij weet het. “Als je wat vertelt”, zegt hij, “dan
moet je dat maar niet zoo maar zeggen. Nee, je moet je indenken, wat er gebeurd is, je
moet dat meebeleven, met alle kleinigheden, alle markante dingetjes. Dan gaat het
leven voor de menschen, die naar je luisteren. Vertellen is geen kunst. Je moet vertellen met je hersenen, maar meer nog met je gevoel. Je moet niet denken, dat klinkt
misschien gek, als ik ‘t zoo zeg... nee, vertel wat je voelt en de menschen luisteren naar
je omdat ze zichzelf hooren, hun eigen gevoelens, die ze niet uiten durven”.
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En zoo vertelt de lapjeskoopman ook. Smakelijk, smeuïg en wijdloopig. Hij vertelt van
de tallooze bruiloften, die hij meemaakte, waarop hij een o zoo graag geziene gast was
om de schat van voordrachten, vreemde gedichten en fantastische drink-liederen, die
hij kende en die hij met “gevoel” wist uit te zeggen. “Ach ja...,” zegt de lapjeskoopman
weemoedig, “goede dagen”.
Hij neemt zijn merkwaardige hoedje, kneedt het wat, zet het dan omgekeerd op en...
hij lijkt een dominee. Zijn gelaat staat strak-plechtig en het vreemde is, hij is niet lachwekkend. En dan dreunt zijn stem zwaar en beheerscht door de kale ruimte met de
dekens langs de muur, de onderkleeren, de kousen, de lakens en de sloopen. Een dwaze bruilofstvoordracht, men ziet hem aan, dat hij in deze voordracht opgaat. Hij zegt dit
niet voor zijn toevalligen bezoeker, neen, hij zegt dit voor zichzelf en hij geniet er van.
Alle liedjes, die er in voorkomen zingt hij luid en in extenso en als hij zijn voordracht
beëindigd heeft, neemt hij zijn glas Victoria-water, waarvan de flesch hem zoo juist
gebracht is in een zilveren Champagne-koeler, heft het op en dan brengt hij een oerdwaze toast uit op het denkbeeldige bruidspaar, ginds in den hoek, een toast, doorspekt met een merkwaardig Latijn... Een feestganger, inderdaad een vroolijke Frans, die
bijna legende is geworden in dit Noord-Oostelijke deel van Twente.
Een man ook, voor wien alle deuren zich openden. Van den dominee, van den pastoor,
van den dokter, van den onderwijzer.
Hij is alweer in een nieuw verhaal, hoe hij jaren en jaren geleden met den dokter en
den hoofdonderwijzer eens naar Oldenzaal reed. In een ietwat wrakkig rijtuigje. “Het
was een vroolijke tocht”, vertelt hij. “We kwamen van een feestje, welk, dat weet ik
niet meer en we gingen naar de kermis in Oldenzaal. We hadden plezier, zooals je alleen plezier kunt hebben, als de zon zoo heerlijk schijnt, als de boomen zoo prachtig
verkleuren, als de velden zoo wijd zijn, de lucht zoo goed en de “Bourgogne” zoo
“Himmlich” is geweest.
In Oldenzaal reed onze koetsier per ongeluk het trottoir even op en ja, kleine menschen
waren we geen van allen. We hadden ale vier een goed-menschelijk gewicht. Het rijtuigje kon dat toch niet hebben en opeens, daar gingen we. Floep het rijtuig sloeg om.
Later stond er in “de krant”: de dokter was vrijwel onmiddellijk ter plaatse... Wat een
wonder”, schatert hij opeens, “hij was er zelf uitgevallen...”.
Ook vertelt hij ons op zijn levendige, haast aanschouwelijke manier het beroemde verhaal, dat nu nog in Losser de ronde doet, hoe hij op Koniginneverjaardag, op weg van
Losser naar Gronau, de trein bij twee café’tjes langs de baan liet stoppen “om even de
menschen een rondsie te geven.”
“Ik had een afspraak gemaakt met den conducteur en die raakte in de stemming en
vond het best en zoo: Tsjoek, tsjoek, tsjoek... ssst, stopte de trein. En we gingen er
allemaal uit, veertig man plus de machinist, de stoker en de conducteur. Ik ging achter
de tapkraan en schonk uit, veertig glaasjes bier. “Ik kom morgen wel even langs” riep ik
tegen den cafehouder, die ‘t best vond en toen naar het tweede café’tje. Daar ging het
precies zoo. Tsjoek, tsjoek, ssst. De trein stopt en ik schonk weer veertig glaasjes bier...
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Het waren toen nog maar grosschen. (Hij bedoelt ongetwijfeld dat deze stop in Duitsland plaats vond, waar tijdens de grote inflatie in de twintiger jaren, ook de drank voor
Nederlanders wel heel erg goedkoop was).
Ja, later hoorde ik, dat ‘t de Directie in Utrecht ter oore was gekomen. Die menschen
kregen een flinke boete. Nou, die heb ik betaald, nietwaar, ‘t was toch mijn schuld,
maar ik had mezelf nu eenmaal beloofd, dat ik dien trein ter eere van H.M. de Koningin
zou laten stoppen en dus gebeurde het. Wat ik beloof, dat doe ik.
Ik vertelde hier eens aan een oude juffrouw, hoe mooi Twente eigenlijk was. Ik vertelde
van de hei en de bosschen, de weiden, het vee en de esschen, van de goede menschen,
van de bloemen... en ik zei: als ik dit land verlaat, dan kus ik den bodem. En den volgenden dag, toen ik ging, toen deed ik dat ook. Ik herinnerde me opeens, wat ik verteld
had en ja, toen moest ik het ook doen, nietwaar. De menschen zeiden: de lapjeskoopman is gek geworden, maar dat was ik niet.

Hoe mooi Eduard Lampe Twente ook vond, in Friesland heeft hij ook
genoten. Op deze foto met Cornelia in een friese sjees.

Hoe bent U er eigenlijk gekomen hier, hoe bent U begonnen met dit rondtrekken?
Hoe? Mijn vader was al in deze streek bekend en toen ik er voor het eerst kwam, ging ik
naar een man, die geen werk had en ik zei: “Jou mot mij eens rondbrengen Je krijgt een
daalder per dag plus vertering.”
Nou en toen ging ik er ‘s morgens op uit, m’n looper droeg de stalen. Hij bracht me het
land in, langs de boerderijen en langs de kleine huizen. Met m’n eerste looper trof ik
het niet. De man was lui en begon ‘s morgens liefst om tien uur.
In den beginne liep ik de kleine huuskes liefst voorbij. Die menschen hebben toch geen
geld om te koopen, dacht ik. M’n looper, een sloome, vond dat best, maar toen ik weg
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ging en weinig omgezet had, zei die heel langzaam, zooals die man sprak: “Ie bint bie
d’n verkeerden an huus ewest... Later leerde ik, dat die kleine huisjes m’n beste klanten
herbergden. Je moet weten, daar woonden dan een vader en moeder met drie of vier
zoons. Vader en zoons werkten allemaal op de fabrieken en zoo kwam er wel een gulden of veertig, vijtig per week binnen. Die menschen waren, wat je noemt in goeden
doen, want de huren waren voor zo’n huuske zeventig of tachtig cent per week en ze
hadden veel van het stukje land, dat ze zelf bewerkten ook nog.
Hebt U niet veel stroppen gehad, U verkocht toch zoo maar op crediet, een half jaar
lang?
De lapjeskoopman ziet ons aan: Luister eens, zegt hij dan, ik kom hier nu veertig jaar en
ik heb hier groote kapitalen omgezet. Maar als ik in al die jaren duizend gulden strop
heb gehad, dan is het veel. Er zijn hier menschen, die nu nog schuld afbetalen, die hun
vader of moeder had gemaakt bij mij. De menschen betalen hier. Het zijn hier menschen, die de voor-oorlogsche degelijkheid behouden hebben, menschen, die ook eergevoel kennen.
Als ze niet kunnen betalen, zegt de lapjeskoopman: “best, ik versta dat. Betaal niet. Als
het je beter gaat kom je wel weer”. En dat doen ze ook. Al is het soms tien jaren later.
Een schuld is een schuld, zeggen ze hier , en dat strekt ze tot eere.
Er zijn hier voor de menschen ook moeilijke jaren gekomen en ze waren er ook vroeger.
Daarom liet ik vaak, als ik weg ging, een koe slachten. En dan zei ik: zestig pond naar
die, vijftig naar die.... De menschen konden het goed gebruiken en ik kon het missen.
Nu is alles anders. De goede oude tijden zijn voorbij. Ik heb mijn stroppen gehad, de
menschen hier ging het slechter. En zoo ben ik nu dan ook maar drie weken hier. De
tijden veranderen. De menschen koopen niet meer van kooplui als ik was. Er zijn goede
winkels, overal te bereiken en ik ben te duur, zegt men wel eens. Maar ik houd vast aan
mijn oud, degelijk goed. Ik kan niet anders.
En ja, zoo ziet mijn toekomst er droevig uit. Het benauwt me wel eens, want ik wordt
ouder. Ik ben nu zestig en hoe lang nog kan ik het volhouden. De koopman zwijgt somber, langen tijd.
“Enfin”, zegt hij dan, “ik heb mijn tijd gehad, en ik heb een heerlijk leven gehad, ik kan
terugzien op veel, heel veel moois. En dat houd je op den been. En ook, dat er menschen zijn, die mij nu, in deze omstandigheden niet in den steek laten. Ook dat doet
goed.
Even later zitten wij nog in den tuin van het hotel, waar hij woont. Het is een windstille
warme zomeravond en de tuin is versierd met veel kleurige lampjes. De boomen staan
roerloos en nu en dan fluistert de flakkerende avondwind zoetjes in de lispelende bladeren. En de koopman zegt: “Het leven is een weldaad. Werkelijk ondanks alles. Hoe
wonderlijk stil is het nu hier niet, hoe mooi is dit allemaal. Begrijp je nou, dat de menschen dit niet meer waardeeren, een stille tuin in den avond, en zoo maar wat zitten,
wat praten... dat maakt een mensch goed...”
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En weer begint hij te vertellen uit de oude dagen, toen Twente zoo anders was, toen
alles anders was. En hij toovert ons de boeiende tafereelen uit zijn bewogen leven voor,
onder de menschen uit het land van katoen en heide , waar hij rondging als een ongedwongen feester, als een genieter van het goede der aarde, als iemand die vreugde
vond in het kleine.
“Het kleine”, zegt hij, “is altijd mooi, mooier dan het groote, omdat het intenser is. En U
vraagt over dankbaarheid, die ik kreeg en niet kreeg. Je moet niet denken aan dankbaarheid. Waarom. Kreeg Jezus dankbaarheid? En worden zijn daden daar minder of
beter door? Welneen toch...”.
Als wij afscheid nemen, staat hij op den stoep van zijn hotel. Het zwakke licht van den
stoeplamp beschijnt zijn hooge, zware gestalte. Het is donker in Losser. De menschen
zijn reeds lang naar bed, hoewel het middernachtelijk uur nog niet geslagen heeft.
Dan rijden wij weg en als wij omzien
staat hij daar nog, hoofsch buigend en
wuifend. En het is als laten wij een goeden vriend achter en niet maar een “lapjeskoopman”.
En dan voelen wij ook, dat voor deze
philosofische figuur, het einde is gekomen. De wereld is anders geworden. De
reizende kooplui verdwijnen. De menschen vragen niet meer in de eerste
plaats naar oude degelijkheid en vakmanschap.
En hij is voor ons, als wij hem daar zien
staan, als de laatste van een typisch ras,
dat uitsterft, uitgestorven is.
En het is merkwaardig, dat ons dit pijn
deed...

Dit artikel stond afgedrukt in het blad “Groot Twente” op 25 augustus 1939.
“Groot Twente” was een geïllustreerd familieblad, dat wekelijks verscheen en werd
uitgegeven bij Misset in Doetinchem. Het eerste nummer dateert van juli 1939 en het
blad heeft bestaan tot maart 1940 (nr.36).
dden vandaan kwamen is een leuke bestemming voor een dagje
uit. Via de A30/E30 bent u na ca. 45 km bij afslag 10 (Hörstel), waar u als eerste een
kijkje kunt nemen in de kerk van het voormalige klooster Gravenhorst, direct aan de
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autobaan gelegen. Een Anna te Driën, dus een beeld van Anna, Maria en Jezus, is
slechts één van de vele kerkschatten die u hier aantreft.
In Hops
dden. De barokke kerk met de originele banken
met koperen naamplaatjes, de kerkschatten met een zeer bijzondere “Doppelmadonna” in een stralenkrans, die in het middenschip hangt. Langs het kerkplein staan mooie
oude huizen en iets uit het centrum staat het beroemde Haus Nieland, ook genoemd
Poggeburg. Dit voormalige Töddenhuis is na aanvraag te bezichtigen. Ook de omgeving
van Hopsten is zeer de moeite waard. De Annakapel in Breischen met natuurlijk een
Anna te Driën, maar ook het bijzondere natuurgebied Heiliges Meer zijn aan te bevelen.
Gipslagen in de ondergrond van dit gebied zijn door het grondwater uitgespoeld en de
grote ondergrondse holle ruimtes die daardoor ontstaan, gaan op een gegeven ogenblik instorten. De gaten vullen zich snel met water en zo is een uniek naturgebied ontstaan, met meren en poelen. Er lopen prachtige wandelpaden doorheen.
Ook in Recke en omgeving zijn nog mooie oude huizen te zien en van daaruit is het
maar een klein stukje naar Mettingen.
Het Töddenmuseum in Mettingen is ondergebracht in Hotel Telsemeyer en bestaat uit
drie vakwerkhuizen, die als museum zijn ingericht. Tevens is er in het dorp een schoolmuseum, waar het vroegere onderwijs aan zo’n klein boerendorpsschooltje aanschouwelijk wordt gemaakt. De kerk mag u natuurlijk niet overslaan en de omgeving is gewoon prachtig. Mettingen ligt op de Schafberg en zo’n situering biedt natuurlijk fraaie
vergezichten.
En mocht u nog tijd over hebben: zuidelijk van de autobaan bij afslag 10 (Hörstel), ligt
het schitterende dorpje Bevergern. De kerk is zeer de moeite waard met uiteraard ook
een Anna te Driën. Maar in een nis in de muur staat nog een andere zeer bijzondere
kerkschat: het reisaltaar van Vorstbisschop Christoph Bernhard von Galen. Dit reisaltaar
is ongetwijfeld ook in Losser geweest, want op zijn veldtochten had hij dit religieuze
kleinood in zijn baggage. Een fraai kerkplein, een goed restaurant in een mooi oud pand
en een Heimatmuseum, ook al in zo’n mooi oud huis, vervolmaken het geheel. In de
omgeving, vlakbij, ligt het zogenoemde “Nasses Dreieck”. Hier sluit het Mittellandkanaal aan op het Dortmunder-Emskanaal in een heel mooi stuk natuur.
Verder zijn er in het hele gebied wandel- en fietsroutes. De plaatselijke VVV’s, in de
regel gevestigd in de gemeentehuizen, kunnen u er alles van vertellen.
Maar als u op Internet gaat zoeken onder Tödden of Tüötten haalt u er ook zo een
fietsroute af. Een leuk doel dus voor een dagje uit in een heel ander gebied en toch
dichtbij.
Met dank aan alle mensen, die mij van informatie hebben voorzien.
THEA EVERS
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 2000/03 (met een opgave van geraadpleegde literatuur).
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LOSSER:‟ … HET ZAG ER HEEL ANDERS, HET
ROOK ER HEEL ANDERS EN HET HOORDE ER HEEL
ANDERS.‟

Toen Max Heslinga (geboren 1922) in de jaren dertig van de vorige eeuw als jongetje uit het Friese Heerenveen - bijna al zijn schoolvakanties doorbracht bij zijn oom en
tante Jassies in Losser, kan hij nooit gedacht hebben dat dat zeventig jaren later nog
eens zou leiden tot een gesprek met de redactie van ‘Oet Dorp en Marke Losser’. Toch
is dat gebeurd en het resultaat is de voor u liggende aflevering van dit kwartaalschrift,
waaraan velen in Losser (en soms ver daar buiten - tot in Spanje!) hun hart verpand
hebben. Het blad wordt inmiddels al op meer dan 400 adressen bezorgd! (In januari
2008 zijn het er 450; red.).
Deze aflevering is geheel gebaseerd op een hoofdstuk uit een rapport dat de sociaalgeograaf drs. M.W. Heslinga in 1954 schreef onder de titel ‘Twentse textielarbeiders:
Een sociografische schets’.
Laat u door de misschien wat saai lijkende titel van het rapport niet afschrikken: het
betreffende hoofdstuk beschrijft - op een toegankelijke manier- een bijzonder belangrijke en interessante periode in de ontwikkeling van Losser en Overdinkel. Het gaat
onder andere over autochtone en allochtone Lossersen, de jongens van Steenwijkerwoud die - maar net hoe het uitkomt - ‘nooit benauwd’ zijn of juist ‘doodsbenauwd’ en
‘Freeske smachtlappen’. Maar ook over forensen, dienstbodenbeuheid, fabrieksmeisjes, boerenwerk en ‘iesermotten’. En nog veel meer, teveel om op te noemen. Leest u
het zelf maar.
De heer Heslinga, die tegenwoordig in Bilthoven woont, is zich sinds die logeerpartijen
van lang geleden steeds verbonden blijven voelen met ons dorp en is al vanaf de oprichting lid van de Historische Kring:
Er is toch zo’n band, die al wat Losser is, samen bindt! En dat is goed, vinden wij.
Wij willen de heer Heslinga graag heel hartelijk bedanken voor de tijd en de moeite die
hij wilde nemen om het manuscript voor dit artikel kritisch te bekijken en met ons te
bespreken.
Inleiding
In de jaren 1948 tot en met 1954 heeft het toenmalige Sociologisch Instituut van de
Nederlandse Hervormde Kerk in verschillende delen van ons land onderzoek gedaan
naar een aantal sociaal-culturele aspecten van de toenemende industrialisatie. Er werd
in het bijzonder aandacht besteed aan de fabrieksarbeiders die op het platteland
woonachtig waren.
Daarbij is om praktische redenen steeds uitgegaan van de personeelsbestanden van
grote tot zeer grote industriële ondernemingen, die zich tot medewerking bereid had-
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den verklaard. In het kader hiervan is in de jaren 1950 tot en met 1952 ook bij drie
Twentse textielindustrieën uitvoerig onderzoek gedaan, namelijk bij de Koninklijke
Stoomweverj N.V. te Nijverdal, Palthe’s Textielveredelingsbedrjven N.V. te Almelo en
Van Heek & Co. N.V. te Enschede.
Het doel van de twee laatstgenoemde
studies was de textielarbeiders in hun
groepsverscheidenheid te leren kennen,
voornamelijk met betrekking tot hun
werkzaamheden (de aard van hun functies, hun arbeidsomstandigheden, hun
instelling jegens hun werk, etc.), de
milieus waaruit zij afkomstig waren
(geboorte- en woonplaats, sociaal milieu etc.) en hun levens- en wereldbeschouwing (kerkelijke en politieke gezindte etc.). De beschikbare tijd liet niet
toe ook het gezinsleven van de textielarbeiders na te gaan. Daarentegen is
wel stilgestaan bij de vrijetijdsbesteding
van de groepen van personeelsleden die
op grond van hun werkzaamheden en
woon- respectievelijk geboorteplaatsen
konden worden onderscheiden.
De onderzoeken betreffende het personeel van de genoemde bedrijven in
De sporen van de afkomst van de voorouders van Almelo en Enschede zijn verricht door
vele Lossernaren zijn nog steeds te vinden. Op
deze foto het karakteristieke grafmonument van (toen) drs. M.W. Heslinga. De heer HeVroukje van Essen, geboren in 1875 in Steenwij- slinga is later jarenlang hoogleraar in de
kerwold, dat U kunt vinden op de Protestantse sociale geografie geweest aan de Vrije
begraafplaats aan de Kloosterstraat in Losser Universiteit te Amsterdam. Hij is al van(foto Leo Augustijn).
af de oprichting in 1969 lid van de Historische Kring Losser en heeft enkele malen samen met zijn vrouw een bijeenkomst meegemaakt in het hem welbekende Hotel Smit. Ook stond hij een aantal mooie oude foto’s van het dorp en zijn omgeving ter reproductie af.
De Historische Kring heeft hem in 1994 geschreven zich warm aanbevolen te houden
voor meer foto’s en, bij voldoende inspiratie, voor een pennenvrucht als bijdrage voor
‘Oet Dorp en Marke Losser’. Van het laatste is het tot onze spijt (nog) niet gekomen. De
heer Heslinga heeft wel toestemming gegeven om enkele gedeelten te publiceren uit
het rapport van zijn onderzoek dat in 1954 onder de titel ‘Twentse Textielarbeiders:
‘Een sociografische schets’ is verschenen. Voor belangstellenden is het goed om te
weten dat in de Openbare Bibliotheek van Enschede nog een exemplaar van dit rapport
aanwezig is.
Het ligt voor de hand dat onze belangstelling vooral uitgaat naar wat in hoofdstuk VI
van het rapport is gezegd over de werknemers uit Losser en Overdinkel. Dit hoofdstuk
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is getiteld ‘Enkele groepen van forensen in de Twentse textielindustrie’ en is gebaseerd
op een reeks van gesprekken met personeelsleden alsmede met enkele andere zegslieden die hun dorpen goed kenden. De namen van de families die bezocht zijn kunnen
niet meer achterhaald worden. Van de andere zegslieden zijn in het rapport enkel de
heren H. Snel te Losser (het toenmalige hoofd van de christelijke lagere school) en ds.
Van Doorn uit Overdinkel genoemd.
Onder de titel ‘Losser en Overdinkel tussen de fabrieken van Gronau en Enschede’ is
hierna een artikel opgenomen dat een nagenoeg integrale weergave is van hoofdstuk
VI van het rapport. Het artikel geeft naar onze mening een boeiend beeld van een belangrijke periode in de ontwikkeling van de dorpen Losser en Overdinkel.
Realiseert u zich bij het lezen wel dat het rapport inmiddels bijna vijftig jaar geleden
geschreven is. Voor een goed begrip is het daarom aan te bevelen dat u zich - voor
zover dat mogelijk is - even in die tijd verplaatst. Dat geldt met name voor het goed
verstaan van bepaalde woorden en uitdrukkingen die inmiddels een andere ‘lading’
hebben gekregen. Als voorbeeld daarvan kunnen genoemd worden woorden als ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ maar ook het woord ‘forensen’.
Relatie met Losser
Wat de heer Heslinga bij zijn onderzoek in Enschede en omgeving zeer van pas kwam, is
dat hij in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog dit deel van Twente al tamelijk goed
had leren kennen.
In een interview, gepubliceerd in ‘Geplaatst in de tijd’, een gedenkboek dat hem bij zijn
afscheid van de Vrije Universiteit in 1984 is aangeboden, vertelt hij, als zijn jeugdherinneringen ter sprake komen, ‘altijd een tamelijk goed geheugen voor plaats te hebben
gehad, beter dan voor tijd’. Hij twijfelt er niet aan ‘dat je al in de kleuterjaren niet alleen door je sociale milieu beïnvloed wordt maar eveneens door de gebouwde omgeving beïnvloed kunt worden, ik zeg uitdrukkelijk kunt worden, om van de kinderjaren
maar te zwijgen. De een zal daarbij door heel andere dingen getroffen worden dan de
ander’.
Gevraagd naar dingen die hem in zijn jeugd speciaal getroffen hebben, verhaalt hij
eerst van zijn opgroeien in de Friese veenkolonie Heerenveen. Wonend aan een, toen
al drukke, lijnrechte rijksstraatweg met een stoomtramlijn langs een heuse trekvaart
met jaagpad en aan de overzijde een levendige handelskade, alles op korte afstand
evenwijdig lopend aan de spoorlijn van Zwolle naar Leeuwarden. ‘In deze omgeving viel
altijd wat te zien - en te horen en te ruiken.’
‘Waar ik zeker van ben is dat mijn gevoel voor plaats sterk geprikkeld is door de omstandigheid dat ik in mijn kleuter- en kinderjaren zo gelukkig geweest ben als het ware
een tweede tehuis te hebben gehad bij familie in het hartje van Twente. Dat was in
Losser, niet ver van de Duitse grens: In alle mogelijke opzichten een heel andere wereld. Als men dat zo zeggen kan: het zag er heel anders, het rook er heel anders, en het
hoorde er heel anders. Ik kan ook deze woonomgeving tot in details omschrijven.
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Liep in Heerenveen bijna alles rechttoe rechtaan, in Losser was bijna alles bochtig. Zelfs
het treintje van Oldenzaal naar Gronau dat door Losser liep, maakte allemaal bochten.
Bovendien was ons straatje met hobbelige veldkeitjes geplaveid. Was er in de omgeving
van Heerenveen alleen maar weiland, in Losser was een heuse korenes, waar na de
oogst de vliegers werden opgelaten. Ik hoor nog het beieren van de roomse kerkklokken en het kleppen van het hervormde kerkje, het oefenen van het muziekkorps en in
de kerstvakantie de tonen van twee of drie midwinterhoorns.

Het Froenshuis omstreeks 1930. Het pand in het midden was van de
familie Corns. Jassies, de familie waar Max Heslinga regelmatig logeerde. Het pand bevatte een woonhuis, fietsenwinkel, benzinepomp
en een garagebedrijf (aan de achterkant). Zie ook foto onder.

Tegenover ons woonde in een oud huis met zwarte topgevels en een ronde zandstenen
waterput een ouderwetse boerentimmerman die mij soms achter op de fiets meenam
als hij in de buurt op karwei ging. Zo ben ik als jongetje in een ‘los hoes’ beland, dat wil
zeggen een boerderij zonder muur tussen woon- en bedrijfsgedeelte. Op deze manier is
mijn belangstelling voor bouwkunst gewekt.
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Ik ben in dezen niet in de laatste plaats beïnvloed door de conservator van de Oudheidkamer Twente te Enschede, J.J. van Deinse, bij wie ik als h.b.s.-ertje in de korte broek
over de vloer kwam en die mij boeken leende. Hij is de eerste geweest die mijn interesse voor streekcultuur enigszins gericht heeft.
Wat mij ook altijd is bijgebleven is, hoe ik als jongetje een fietstocht heb gemaakt naar
het hoge kasteel en de diepe steengroeve van Bentheim. [...] Het is geen toeval dat de
eerste buitenlandse excursie die ik heb mogen organiseren, namelijk een fietsreis in
1954 met studenten uit Utrecht, van Twente over Bentheim heeft geleid. Ik heb trouwens later, in de jaren zestig en zeventig, met studenten van de V.U. zeker een twaalftal excursies naar het Nederlands-Duitse grensgebied ondernomen, waarbij Twente en
de graafschap Bentheim elke keer op het programma hebben gestaan.’
Dan nu graag uw aandacht voor hoofdstuk VI van het rapport uit 1954 over ‘Twentse
Textielarbeiders’.
GEORG VAN SLAGEREN

Losser en Overdinkel tussen de fabrieken van Gronau en Enschede
Ontleend aan:
‘Enkele groepen van forensen*1+ in de Twentse textielindustrie’, door M.W. Heslinga.
Telde de gemeente Losser in 1892 nog 5200 inwoners, in 1915 was dat aantal gestegen
tot bijna 12.500, hetgeen betekent dat de bevolking in minder dan 25 jaar meer dan
verdubbeld is. De oorzaak van deze grote toename is de vestiging van vele toekomstige
textielarbeiders. Deze immigratie kan tot op zekere hoogte in één verband worden
gezien met de vestiging van vreemde arbeiders in Enschede in het laatst van de vorige
eeuw omdat de beide groepen van immigranten overwegend uit dezelfde streken afkomstig waren.
De aanleiding tot de bevolkingsaanwas van Losser was niet de opbloei van een industrie
ter plaatse maar hoofdzakelijk de sterke uitbreiding van de textielindustrie in het Duitse
grensgebied na de Frans-Duitse oorlog en vooral in de jaren tachtig.
Er werden in deze jaren in Gronau, Nordhorn enz. grote fabrieken gebouwd (die tot de
grootste van het continent gingen behoren), terwijl bestaande textielindustrieën aanzienlijke uitbreidingen ondergingen (hierin is ook Twents kapitaal geïnvesteerd).
Deze bedrijven hebben, nadat de eigen arbeidsmarkt was uitgeput (handwevers), eerst
een groot aantal Beieren aangetrokken en vervolgens Nederlanders. Voor zover Losser
nog thuiswerkers kende, zijn deze allen door de Duitse fabrieken opgeslokt, evenals
honderden gezinnen uit de Kop van Overijssel en het Friese veengebied. De Gronause
fabrikanten hadden graag Hollandse arbeiders, omdat die doorgaans “een wat hogere
levensopvatting” heetten te bezitten dan de Beieren waarvan velen er wild op los hebben geleefd en tamelijk ruw en onhebbelijk waren - de goeden niet te na gesproken.
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Gezicht op de rokende fabrieksschoorstenen van het Duitse Gronau, ca 1920.

Een groot deel van de Hollandse immigranten heeft zich metterwoon in Gronau gevestigd. Een ander deel ging op Hollands grondgebied wonen op het Losserse Veld, de
onbewoonde heidestreken over de Dinkel in het gezicht van de Duitse fabrieken. De
overigen vestigden zich in of nabij het dorp Losser. Een aantal hunner heeft eerst in
Duitsland gewoond maar is daarna naar Hollands grondgebied verhuisd, omdat daar de
levensstandaard lager was, goedkopere grond ter beschikking stond en de kinderen
Nederlands onderwijs konden krijgen. In de verslagen van de staatscommissie van 1890
heet het reeds, dat er veel volk uit Drenthe, Friesland en Steenwijkerwold enz. naar de
gemeente Losser trekt en bij de Pruissische grens op Hollands grondgebied in keten
woont doch ook reeds dat er behoorlijke woningen voor hen worden gebouwd. Dikwijls
gingen enkele “kwartiermakers” vooruit, die voor henzelf en hun familieleden werk
zochten en in de huisvesting voorzagen (aanvankelijk inwoning en keten). Wanneer de
verdiensten een tijd lang hadden gevloeid, werd goedkope grond gekocht waarop een
huisje werd gebouwd.
De immigranten zijn in verschillende golven gekomen. In het begin overheersten de
hervormden, daarna kwamen ook veel rooms-katholieken. Zij kwamen vooral uit Weststellingwerf (Noordwolde, Olde en Nije Trijne en Olde en Nije Holtpa), Aengwirden
(Tjalleberd, Luinjeberd), de Kop van Overijssel (Steenwijkerwold en Oldemarkt) en van
de Fries-Drentse grens (Vledder, Diever, Willemsoord en Frederiksoord). Het is bekend,
dat een pastoor die uit Losser naar Steenwijkerwold werd overgeplaatst, de verhuizing
van katholieken sterk heeft bevorderd. Een groot deel van deze immigranten is veenarbeider geweest; voorts vond men er landarbeiders en kleine boertjes onder, waartussen zich voormalige “kolonisten” van de Mij. voor Weldadigheid bevonden. De eerste
immigranten schijnen niet de besten te zijn geweest: zij heetten ten minste niet allen
even spaarzaam te zijn.
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In deze periode heeft niet alleen de Duitse textielindustrie zich snel uitgebreid, ook de
Enschedese en Oldenzaalse fabrieken zijn snel gegroeid en hebben de migratie gestimuleerd. De arbeiders die in Oldenzaal werk vonden, hebben zich deels in Berghuizen
op Lossers grondgebied gevestigd. Een aantal, dat met het oog op de Duitse fabrieken
naar Twente is gekomen, heeft later voorgoed werk in de Enschedese fabrieken gevonden; dit geldt voor een deel van de immigranten van Losser en van Glanerbrug (gelegen
binnen de gemeente Enschede, destijds nog Lonneker).
Vóór de eerste wereldoorlog werkten ongeveer 1500 textielarbeid(st)ers uit de gemeente Losser in de Gronause fabrieken. Toen in 1915 de fabrieken moesten sluiten en
de grens afgesloten werd, is dit arbeidsleger voor een deel een smokkelleger geworden; de anderen vonden werk in Enschede. Na afloop van de oorlog zijn weer velen uit
Losser in de Duitse fabrieken te werk gesteld, maar de oude toestand, d.w.z. de eenzijdige oriëntatie van Losser op Duitsland, is niet meer teruggekeerd. In 1925 werkten van
de 906 textielarbeiders uit het dorp Losser en de Marke Losser (de naaste omgeving
van het dorp) 739 (w.o. 205 gezinshoofden) in Enschede, 131 (incl. 84 gezinshoofden) in
Duitsland, en 36 in Oldenzaal - onderscheidenlijk 82, 14 en 4%. Uit het kolonistendorp
Overdinkel en het nabijgelegen Glane werkten in hetzelfde jaar 198 personen (w.o. 53
gezinshoofden) in Enschede, 390 (115 gezinshoofden) in Duitsland en 23 in Oldenzaal resp. 32, 64 en 4%.
Meer dan 1/3 van de forensen, die toen in Enschede werk hadden, waren in dienst bij
Van Heek & Co. (nl. 252 personen), terwijl van de 522 Losserse arbeiders die in Oldenzaal werkten (Berghuizen 395, De Lutte 68, Losser 36 en Overdinkel 23) 475 werkzaam
waren bij Gelderman. Opmerkelijk is voorts, dat in 1925 in verhouding veel meer gezinshoofden in Duitsland dan in Enschede werkzaam waren, waaruit misschien kan
worden afgeleid dat de jonge arbeiders al meer op Enschede dan op Gronau waren
georiënteerd, en dat hoofdzakelijk nog diegenen naar Gronau trokken die daar reeds
eerder werk hadden gezocht. Omstreeks deze tijd is trouwens Losser zelf ook een textielfabriek rijk geworden, waarin een deel van de eigen arbeiders een bestaan heeft
gevonden. In 1930 waren dit er 252, d.i. nog 10% van alle Losserse textielarbeiders van
dat ogenblik, nl. 2656.
Tijdens de oorlog is het aantal grensgangers natuurlijk aanmerkelijk afgenomen. Na de
bevrijding is de werkgelegenheid voor Losserse “fabriekers” in Duitsland maar voor een
zeer klein deel hersteld. In 1947 werkten in Enschedese fabrieken 1151 mannen en 519
vrouwen, samen 1670 personen, en in Oldenzaal 493 en 130 is 623 personen. Het aantal werkforensen bedroeg in dat jaar dus nog iets minder dan het aantal in 1930. In
1947 telde de gemeente in totaal 18.600 inwoners, waarvan 4300 woonachtig waren in
de wijk Berghuizen in het noorden welke op de stad Oldenzaal is georiënteerd. Het
zuidelijk deel van de gemeente telde in dat jaar ruim 14.300 inwoners, waarvan circa
3350 in Losser, 3000 in Overdinkel en 255 in Glane; de overige wonen verspreid. In
1947 waren in de gehele gemeente Losser ongeveer 2150 personen in de landbouw
werkzaam, d.i. 27% van de totale beroepsbevolking (in 1930: 1750, d.i. eveneens 27%).
In de industrie (niet alleen textiel) werkten toen 4400 personen (55,5% van de beroepsbevolking), tegen 3750 (58,5%) in 1930.
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In vogelvlucht de in 1926 gebouwde fabriek van Van Heek in Losser.
Het aantal textielforensen kon in 1951 op meer dan 2700 worden geschat, waarvan
meer dan 2000 naar Enschede en ongeveer 700 naar Oldenzaal.
Welke gevolgen heeft de grootscheepse immigratie voor het sociale leven in de gemeente met zich gebracht? [2]
De immigratie heeft zich hoofdzakelijk op twee punten gericht: het oude dorp Losser en
het nieuwe dorp Overdinkel. In het dorp Losser hebben de autochtonen en de allochtone bevolkingsgroepen zich vermengd, in tegenstelling uiteraard tot Overdinkel. Het is
een opmerkelijk verschijnsel dat de immigranten zeer wel in het bestaande dorpsleven
zijn ingepast. Velen van hen hebben zich niet minder frenetiek aan hun woonplaats
gehecht dan de oud-Losserse bevolking. Van de “allochtonen”, die na verloop van tijd
naar Enschede zijn verhuisd omdat daar hun werk is, zijn ook verscheidenen uit heimwee naar Losser teruggekeerd, omdat zij terug verlangden naar de sentimenteel-knusse
en ruw-gezellige dorpssfeer.
Deze sfeer en dit zich-met-elkaar-verbonden-voelen zijn voor een belangrijk deel door
de immigranten bepaald. Gedeeltelijk zijn zij geconcentreerd in de verenigingsgebouwen en de herbergen waarin zich een aanzienlijk deel van het gemeenschapsleven voltrekt - dit in tegenstelling tot de dorpen en buurtschappen welke hun
oude agrarische karakter beter hebben behouden, doordat er geen immigratie is opgetreden èn omdat de dorpsbevolking niet in de industrie werk heeft gevonden. Ook in
dit opzicht is het “Saksische” stempel van Losser aanzienlijk vervaagd (voor de bouwwijze e.d. geldt hetzelfde). Er wordt gauw gebruld van de lach en ook even grif bijvoorbeeld bij een droevig toneelstuk uit het vissersleven, gehuild.
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Eén van de verenigingsgebouwen ‘waarin zich een aanzienlijk deel van het verenigingsleven voltrekt’, was ‘De Protestantsche Vereeniging’, het gebouw rechtsonder op de
foto. In dit gebouw (gesticht 1843), dat in 1896 door de hervormde diaconie werd aangekocht, was eerder de gemeenteschool gevestigd. In 1900 kreeg ook de in dat jaar
opgerichte christelijke bewaarschool hier onderdak. Links ziet u nog een stukje van ‘Ons
Gebouw’, dat in 1933 de functie van verenigingsgebouw overnam en die in 2007 weer
kwijtraakte. De foto dateert waarschijnlijk van 1933. Middenboven is de protestantse
begraafplaats aan de Kloosterstraat te zien.

De hang aan het dorpsleven kan misschien voor een deel ook worden verklaard uit de
omstandigheid, dat Losser de fabrieksarbeiders - om hen gaat het ons in deze beschouwing en deze bevolkingsgroep is ook het grootst: Losser is een fabrieksarbeidersdorp - tegelijkertijd biedt wat voor hen het aantrekkelijkste uitmaakt van het stadsleven èn van het plattelandsleven. Ook in dit geval kan men waarnemen dat, naarmate
het platteland verstedelijkt, de behoefte aan vestiging in de werkstad door de forensen
afneemt. De forensen hebben bij wijze van spreken alles in Losser: er is elke avond wat
te doen (ze kunnen dansen, naar de bioscoop, naar uitvoeringen etc.), en ze kennen
elkaar en kunnen zoveel ze willen buiten zijn, eventueel een varken houden en wat
rogge verbouwen, of veel kippen bezitten (de eieren verkopen) of er een compleet
miniatuurboerderijtje op na houden.
Dat de integratie van de immigranten in de Losserse samenleving zo betrekkelijk gemakkelijk is verlopen, is bevorderd door de aanwezigheid van autochtone fabrieksarbeiders (oorspronkelijk huiswevers en kleine boertjes), die de gezeten bevolking en de
import tot op zekere hoogte met elkander hebben verbonden. [3] Hoe zeer ook de
autochtonen en de allochtone fabrieksarbeiders naar elkander zijn toe gegroeid, in
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ieder geval zijn voor hun eigen gevoel de verschillen nog niet geheel uitgewist. Over het
geheel genomen is de oud-Losserse “fabrieker” als een “echte Saks” een rustig en in
zichzelf gekeerd mens die niet laat kijken naar wat in hem leeft. Hij is ook een mens van
weinig woorden - hij heeft ook weinig woorden. Een kenmerk van de autochtone Losserse bevolking in het algemeen is volgens de anderen een zekere “stiekemheid”: zij
zou altijd voorgeven van niets te weten. Er is zelfs een Twentse zegswijze die luidt: “hee
kump van Loster en weet van niks”.
Aanvankelijk vonden nogal eens vechtpartijen plaats met “de jongens van Steenwijkerwoud/benauwd”, of zoals de volksmond hen voor het gemak samenvatte: de “Friezen”.
In het begin werd er op de zgn. “Freeske smachtlappen” (hongerlijders) of “zwartkousen” nogal neergezien. Zij waren met weinig loon tevreden maar kwamen door hun
kinderrijkdom aan een behoorlijk gezinsloon. Zij dronken niet, bouwden eigen huisjes
en brachten het tenslotte verder dan vele autochtonen die minder sober en spaarzaam
waren maar meer dronken (en smokkelden). Geleidelijk dwongen de “Friezen” meer
respect af. Zij hadden meer belangstelling voor het openbare leven, voor sociale vraagstukken, de geheelonthouding e.d., en leefden minder een sleurleven dan de autochtone bevolking. Losser zou misschien niet geworden zijn wat het nu is zonder de immigrantenraadsleden die een wijdere visie bezaten, de zaken veel ruimer wisten te bekijken, dan de autochtonen. (Er zouden enkele oud-Losserse families van aanzien door
overmatig drankgebruik ten gronde zijn gegaan).
Opmerkelijk is dat een aantal inheemse kleine zandboertjes als het ware tot fabrieksarbeider is gedegradeerd, terwijl een aantal geïmporteerde fabrieksarbeiders zich tot
boertje heeft opgewerkt. Dezen hebben van hun spaargeld buitenaf een huisje gebouwd en zijn met behulp van de kunstmest op het heideveld een klein bedrijfje begonnen, dat natuurlijk nooit zo groot was dat alle kinderen er werk op konden vinden.
Sommige van deze huisjes hebben nog een andere stalinrichting en gevelvorm dan de
inheemse woningen. Het spreekt vanzelf dat de grote Dinkelboeren uit De Lutte etc.,
die van oudsher een aparte kaste hebben gevormd, zich in het geheel niet met de import en de autochtone arbeidersbevolking hebben vermengd; onder de fabrieksarbeiders treft men hun familienamen ook niet aan.
Overdinkel is in sociaal opzicht natuurlijk minder gecompliceerd dan het dorp Losser.
De enkele grote boeren, die letterlijk en figuurlijk aan de rand leven, buiten beschouwing gelaten (deze hebben met de bevolking van Overdinkel “geen gemeenschap”), is
er geen sprake van exclusivisme. Er bestaat geen tegenstelling tussen autochtonen en
allochtonen want daarvoor is het dorp in zijn geheel te jong: het is immers nauwelijks
een halve eeuw oud. Allen zijn - afgezien van de geestelijkheid, het onderwijzend personeel en de douaneambtenaren — fabrieksarbeiders of fabrieksarbeiders geweest.
Enkelen hebben zich tot behoorlijke zakenlieden opgewerkt, die met respect worden
bejegend doch uiteindelijk toch als één der hunnen worden beschouwd.
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Deze bijzonder fraaie foto uit 1907 toont personeel van de Spinnerei Deutschland in
Gronau. Deze fabriek was gevestigd direct over de grens bij de overgang Glane. Volgens mensen die het kunnen weten, zou zeker de helft van de afgebeelde dames afkomstig
zijn uit Overdinkel, Glane en Losser.

De bevolking is heterogeen van afkomst, zoals wij reeds zagen. Er is een tamelijk sterke
Duitse bijmenging; er zijn in Gronau meer Hollandse mannen met Duitse (ook Beierse)
vrouwen getrouwd dan omgekeerd. Ondanks deze etnische en de gebruikelijke politieke en kerkelijke tegenstellingen leeft er toch ook in Overdinkel een zeker gemeenschapsgevoel, hetwelk echter niet zo sterk is dat vreemdelingen, d.w.z. nieuwe import,
niet worden opgenomen. Men zegt wel eens, dat als een nieuweling na drie weken nog
niet in de Overdinkelse gemeenschap zijn plaats heeft ingenomen, dat dit dan alleen
aan hem zelf te wijten is. Het dialect, dat er gesproken wordt, doet wel sterk aan het
Twents denken maar het bevat veel Friese, Drentse en andere “vreemde” woorden en
uitdrukkingen. Dit dialectverschil met het dorp Losser etc. illustreert de zekere afstand,
welke Overdinkel als geheel tot de bevolking van Losser voelt. Vele Lossersen zouden
nooit in Overdinkel kunnen aarden, het omgekeerde is evenzeer waar. Overdinkel heet
nog iets “losser” en “ruwer”, zelfs iets meer dan Glanerbrug in de gemeente Enschede
welk grensdorp dezelfde geschiedenis als Overdinkel heeft. De Overdinkeler heeft ook
dadelijk “veel meer een woord” dan de meeste “Tukkers” (zoals de autochtone Twentenaren wel worden genoemd).,
Een feit is dat Overdinkel voor de oorlog nog meer dan Losser op Gronau was georiënteerd (voor Glane en Glanerbrug geldt hetzelfde). Er werkten verhoudingsgewijs meer
Overdinkelse arbeiders in de Duitse fabrieken dan Lossersen. De Overdinkelers waren
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hierdoor, en door de kortere afstand, ook meer gewend in Gronau uit te gaan. Daar
was meer “Betrieb” want de Duitser gaat meer uit; het was er (daardoor) goedkoper en
vrijer dan in Holland. De vele familiebanden met de bevolking van Gronau zullen in
deze ook een woordje hebben meegesproken [...]. Vóór 1914 speelde de landsgrens
eigenlijk geen rol; de gulden heeft eigenlijk pas tijdens de Eerste Wereldoorlog in Overdinkel zijn intrede gedaan.
De rooms-katholieken en de protestanten met de betrekkelijk weinige onkerkelijken
ontlopen elkaar qua getalsterkte niet veel. De verhoudingen tussen beide groepen
waren en zijn niet gespannen, evenmin trouwens als in Losser waar de hervormden
voor hun bewaarschool collecteren bij de pastoor en de katholieken bij de dominee.
Wel wordt de scheiding geleidelijk verbreed: een symptoom hiervan is de oprichting
van een specifiek rooms-katholieke voetbalclub. De parochie van Overdinkel dagtekent
van 1907, toen een pastoor van zijn bisschop de opdracht kreeg de circa 800 katholieken, die in het Losserse heideveld woonden, te verenigen en gelden voor een kerk etc.
bijeen te bedelen. In 1909 verrees het rooms-katholieke verenigingsgebouw, in 1910 de
kerk. Naderhand kwamen hierbij drie scholen, een klooster, en nog andere gebouwen,
welke te zamen de zgn. St. Gerardus Majella Stichting vormen.
De Hervormde Gemeente is in 1906 van de Losserse Gemeente losgemaakt. Het voorbereidend werk is voor de komst van de eerste predikant verricht door een timmerman/godsdienstonderwijzer, afkomstig uit Dedemsvaart. In 1908 kreeg de gemeente
haar definitieve bedehuis. Van de aanvang af heeft zij een vrij opgewekt leven vertoond; er is wel een scherpe grens tussen de kerkse en de onkerkse gemeenteleden.
Merkwaardig is dat het debiet van de gemeente in de loop der jaren vrijwel niet toe- of
afgenomen is: het aantal kerkgangers van 1919 zou dat van 1950 weinig ontlopen.[4]
In dit verband ook enkele opmerkingen over de vrijetijdsbesteding. De jonge fabrieksarbeiders van Losser en Overdinkel hebben niet zoveel liefhebberij meer voor toneel als
hun ouders. Het cabaret is bij hen meer populair: het is “chiquer”; de grote wereld
nadert ook hen - symptoom van urbanisatie. De soldaten die in Indië geweest zijn moeten dit ook hebben - hoewel ook bij hen uiteindelijk het belangrijkste van de avond het
dansen is. Op een feestavond die het comité voor de gedemobiliseerden hen aanbood
en waarop, na het uitreiken van de oorkonden, boerenkomieken en cabaretiers optraden, werd ongeduldig geroepen: “loat die leuterkerels ophoaldn”, want het werd tijd
tot de kern van de zaak te komen, nl. de borrel en het bal. Zij beginnen “hardboiled” te
worden, de sentimentaliteit van hun ouders gaat er af. Wat hun steeds meer begint te
“liggen” zijn motorrennen, steeds minder muziekconcoursen. Zo is de Losserse en
Overdinkeler jeugd van de toekomst.
De fase van de het drakerige toneel en de sentimentele film loopt bij haar ten einde. Dit
geldt ook voor de meisjes: hieronder zijn reeds vele rokende en drinkende typen die
geen voetbalmatch kunnen missen (het dorp Losser heeft drie clubs welke pecuniae
causa bij toerbeurt ‘s zondagsmiddags spelen - de voetbal hoort bij de zondagmiddag
zoals het dansen bij de zondagavond). Het Losserse fabrieksmeisje wordt ook minder
sentimenteel en minder romantisch. De film moet er wel bij komen met de nodige
dosis liefde. Maar grof en recht op de zaak af: het sexuele beklemtonen. Zij heeft grovere prikkels nodig, zij is niet meer zo “wee”. Zij is ook vrijer. Dat zij in moreel opzicht
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slechter is dan 25 jaar geleden, zouden wij in het geheel niet durven beweren. Wij geloven dat het enige verschil is dat zij tegenwoordig openlijker voor alles uitkomt.
In een grensgemeente als Losser mag bij de vrijetijdsbesteding het smokkelen niet
buiten beschouwing worden gelaten. Het wordt hier niet als zonde beschouwd. Er zijn
wel verschillende soorten smokkelarij. Een zeer onschuldige vorm is het ophalen van
gebruiksvoorwerpen e.d., die in Nederland niet maar in Duitsland wel te krijgen zijn. Zo
haalde bijvoorbeeld een gezeten oud-Losserse boer een paar jaar geleden een ploeg
over de grens. Er wordt ook gesmokkeld uit armoede, hetgeen soms ontaardt in winzucht: er zijn er die met het oog hierop van de fabriek een dag vrij nemen. Sommigen
hunner zijn er wel bij gevaren en bewonen nu eigen huizen. Anderen beoefenen de
smokkelarij als beroep waarbij de winst vaak naar de kroeg gaat. Het meest komt voor
de smokkelarij als sport, als een spel met de kommiezen, hetwelk echter niet altijd van
ernst is ontbloot. Over geslaagde tochten wordt later opgesneden, zoals jagers en vissers over hun buit en vangst doen. Uit de aard der zaak lopen al deze categorieën van
smokkelaars in elkaar over.
Een ander symptoom van de veranderende geestesgesteldheid onder invloed van de
industrialisatie, de urbanisatie c.a. dan de ommekeer in de vrijetijdsbesteding is de
toenemende dienstbodenbeuheid onder de fabrieksarbeidersbevolking. Bij de autochtone Losserse boeren wordt een dienstbode altijd nog hoger aangeslagen dan een fabrieksarbeidster. Zij laten nog wel eens een dochter dienen bij “beter gesitueerden” of
bij de pastoor, de dokter en de notaris. Dit zijn nog dienstboden van de oude stempel:
zij zijn “rustig” en vrij honkvast, zij zullen er niet alle avonden uit vliegen, en willen “de
gang in een behoorlijk huis” leren. De boeren slaan de morele en de culturele waarde
van “het nette milieu” nog hoger aan dan de verdiensten. In de stad houdt men er over
het algemeen een andere hiërarchie van waarden op na. Deze dringt ook in Losser
steeds meer door. Bij de gemiddelde fabrieksarbeider gaat het materiële boven alles dit is, geloven wij, nog belangrijker - “de vrijheid te lopen zoals ik wil”.
Een arbeider zal zijn dochter liever naar de fabriek laten gaan dan haar te laten dienen
bij een “mevrouw”, omdat zij dan meer verdient maar bovendien omdat zij dan niet
meer in directe zin aan een werkgever onderworpen is. Het spreekt vanzelf dat zij in de
fabriek ook werkneemster is, maar daar wordt de verhouding werkgever - werknemer
niet zo persoonlijk en niet zo “krenkend” gevoeld. Daar bevindt men zich te midden van
een grote schare van lotgenoten. In de fabriek is men onder gelijken, in huis ondergeschikt. Het is merkwaardig dat deze dienstbodenbeuheid het eerst aan de dag is getreden in socialistische en onkerkelijke arbeidersgezinnen, d.w.z. onder arbeiders die zich
zowel in het sociaal-politieke als in het sociaal-religieuze vlak hebben geëmancipeerd
(ontkerkelijking is voor hen ook een stuk “vrijmaking” geweest). Deze groei naar innerlijke onafhankelijkheid (uitwendige afhankelijkheid was veel moeilijker te realiseren
want betekende voor de meesten eigenlijk niets anders dan werkloosheid) heeft zich
ook in de dienstbodenbeuheid geuit.
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‘… daar bevindt men zich te midden van een grote schare van lotgenoten. Deze foto is,
in de dertiger jaren van de 20e eeuw, gemaakt in de grote naaizaal van de overhemdenfabriek van de firma Blom in Enschede. Ook deze fabriek telde vele werkneemsters uit
Losser. Onder andere Betsie Douma, Truitje Burink, Fiene Damhuis, Anna Damhuis,
Lien Lentfert, Annie de Lange en een meisje Riesewijk.

Een andere verandering in de instelling van de Losserse textielarbeiders is een toenemende geringschatting voor agrarische werkzaamheden. Zij beginnen ook reeds te
spreken van “boeren- werk is stom werk” en van “echte domme lompe boeren” zoals
verscheidene stadsarbeiders gewoon zijn te doen. Een dergelijke opvatting hebben wij
vooral aangetroffen bij fabrieksmeisjes. Deze wilden niet meer op vaders boerderijtje
meewerken, zelfs niet melken en voeren. Varkens vonden zij een “vies gedoe”. Het
liefste zouden zij in een duplexhuisje wonen en “doen als die nooit vuil worden”. Bij de
werkforensen van Vroomshoop ontmoetten wij ook reeds de eerste symptomen van
deze “landbouwaversie”. Ook daar willen de kinderen uit fabrieksarbeidersgezinnen om
de verdienste èn om vrijheid naar de fabriek, terwijl de “vrouwen” ze liever niet hebben
omdat hun moeders meestal ook fabrieksarbeidsters zijn geweest en “dus getrouwd
zijn met twee linkerhanden”. Naar analogie van de Losserse boeren leveren de boertjes
en landarbeiders van Den Ham nog wel dienstboden.
Er is niet alleen sprake van een aversie tegen het werk van de dienstboden en van de
boeren bij de fabrieksarbeidersbevolking van Losser waar te nemen, de werkzaamheden in de textiel hebben eveneens aan aanzien ingeboet. Nu voelden zich de “ieser-
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motten” de metaalarbeiders, al langer boven de textielarbeiders verheven. In Losser en
Overdinkel heeft deze mentaliteit de laatste jaren meer ingang gevonden: velen zouden
hun kinderen liever naar de ambachtsschool of een confectiefabriek sturen dan naar
een textielfabriek.
Onder de jongeren van Losser kan men horen: “gees toe nog noar ‘t fabriek hen?”
Sommigen vinden dit eigenlijk iets minderwaardigs. Typisch is dat confectie— en metaalbedrijven niet als een “fabriek” worden beschouwd. Toen enige jaren geleden de
hoogste klas van een lagere school in de gemeente Losser op uitnodiging van een Enschedese textielfabriek het bedrijf bezichtigd had, schreven later verscheidene kinderen
in het opstelletje dat zij over deze excursie moesten maken: “mij zullen ze daar nooit
zien” e.d. De voornaamste oorzaak daarvan was niet wat zij daar gezien hadden, maar
waren de verhalen welke zij van hun prille jeugd af thuis over de fabriek hadden aangehoord.
Enkele van onze zegslieden drukken dit als volgt uit: “nu oogsten de heren (de fabrikanten) de storm van de wind die zij zelf hebben gezaaid”. De onaangename kanten van de
fabrieksarbeid, welke de vaders en moeders zo sterk hebben gevoeld, bewerkstelligen
dat zij hun kinderen het liefst in een ander beroep zien, misschien nog beter getypeerd:
in een “echt” beroep. Het aanzien van de textielarbeid is niet zodanig, dat hij als een
beroep in de zin van dat van de metaalarbeider of de onderwijzer wordt gevoeld.
Op deze plaats moet gewezen worden op het merkwaardige feit, dat velen van de oudere textielarbeiders in Losser en Overdinkel - evenals in Glanerbrug en Enschede - die
voor de Enschedese fabrieken vaak weinig goede woorden over hebben, met heimwee
terugdenken naar de tijd voor de laatste oorlog waarin zij aan de overzijde van de grens
werkten. Overdinkelse textielarbeiders verzekerden ons, dat van deze categorie zeker
34 weer naar Gronau zou willen terugkeren als dit mogelijk was. Van de (thans) in Enschede woonachtige vroegere “grensgangers” zou wel de helft willen terugkeren. Hetzelfde zou gelden voor voormalige grensarbeiders van Denekamp, Ootmarsum etc., die
voorheen in Nordhorn werkzaam zijn geweest.

De grensovergang Tiekerhook in Overdinkel.
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Alle werknemers, met wie wij over deze aangelegenheid gesproken hebben, motiveerden uit zichzelf dit terugverlangen het eerst of alleen met het argument dat de arbeidsverhoudingen in Duitsland prettiger waren dan in Nederland. “In de Duitse fabrieken
ligt niet zo’n grote druk op de mensen, wij werden daar veel minder gejaagd”. Het deed
ons - eerlijk gezegd - een beetje vreemd aan steeds te moeten beluisteren, dat de arbeidsdiscipline over de grens geringer was, dat het er “vrijer van komen en gaan” was,
dat er aan het begin van de week nog een beetje “Maandag” gehouden mocht worden
(in Twente is dit gebruik nog in de vorige eeuw reeds vrijwel uitgeroeid), dat het er wel
werd toegestaan in de koffiebus bier te halen, dat er geen rookverbod bestond, dat er
meer werkpauzes waren ingesteld en dat er in een lager tempo werd gewerkt (de
grensgangers konden naar hun zeggen in Enschede eerst het tempo niet bijhouden).
Tot de “gemoedelijke sfeer” droeg ook bij, dat de afstand tussen de werkgevers en
bazen ter ene en de personeelsleden ter andere zijde in Duitsland minder groot was.
Herhaaldelijk werd ons verzekerd dat de eersten hun arbeiders op Zondag even goed
zouden groeten als in de week — waaraan in Twente zeker wel het een en ander ontbroken heeft voor de oorlog. De sociale voorzieningen zouden in Duitsland voor de
oorlog ook beter zijn geweest dan hier. De lonen zouden er ook hoger zijn geweest,
terwijl de leerling-wevers er eerder “eigen getouwen mochten aanhouden” dan in
Twente waar zij langer wevershulp moesten zijn. Er werd ook gewezen - als een blijk
van de betere verstandhouding - dat in de Duitse textielindustrie veel minder vaak
stakingen zijn voorgekomen. Wij menen dat dit motievencomplex stellig een nader
onderzoek verdient. We betreuren het, niet in de gelegenheid te zijn geweest het hier
ter plaatse te verifiëren. Wij achten het niet onmogelijk dat de vroegere grensgangers
de arbeidsverhoudingen in de Duitse textielindustrie achteraf enigszins hebben geïdealiseerd. Men is geneigd zich af te vragen in hoeverre het sterke nationale bewustzijn in
Duitsland heeft meegebracht, dat de fabrikanten zich meer met hun werknemers verbonden gevoelden als “Volksgenossen”. Misschien heeft in Duitsland de “textielbeuheid” eerder haar intrede gedaan, hetgeen de werkgevers eerder tot een meer “sociaal” personeelsbeleid kan hebben genoopt.
Bepaalde zegslieden noemden voor hun voorkeur voor de Duitse textielindustrie ook
nog de volgende motieven. Voor velen hunner, die in de nabijheid van de landsgrens
wonen, liggen de Duitse ondernemingen veel dichter bij huis dan de Twentse fabrieken
waarin zij thans tewerk zijn gesteld. Zij kunnen nu niet meer in de middagpauze naar
huis gaan om te eten. De dagelijkse grensoverschrijding gaf de kans iets illegaals te
doen: voor velen niet in de laatste plaats een kwestie van “sport”. In Duitsland is het de
gewoonte dat de arbeiders elke avond na het verlaten van de fabriek even hun stamcafé bezoeken om hun dagelijkse portie “Doppelkorn” e.d tot zich te nemen. Ten onzent
komt zo iets eigenlijk niet voor, zou het niet getolereerd worden. Niet weinigen hebben
familieleden, die in Duitsland woonachtig zijn (Gronau heeft nog een grote Nederlandse
kolonie), velen hebben er zelfs lange tijd gewoond en een aantal is met een Duitse
vrouw gehuwd.
Een aantal van deze argumenten kan men ook vinden bij BLONK[5], die meedeelt dat in
de tweede helft van de vorige eeuw uit Enschede voornamelijk diegenen naar Duitsland
trokken, die uit de Enschedese fabrieken werden geweerd, meestal om de wijze waarop zij hun politieke overtuiging uitten. Ook werkten uit Enschede wel over de grens, die
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de regelmaat van het dagelijks leven in Enschede wel te ingetogen leek of die het arbeidstempo dat daar gebruikelijk was niet konden bijhouden. BLONK heeft ook gewag
gemaakt van de veel grotere vrijheid en het in het algemeen ongeregelder leven in de
Duitse fabrieken, terwijl in de kleinere fabrieken de patroons gemakkelijker door het
personeel te bereiken waren. Uit de eerst aangehaalde mededelingen van BLONK krijgt
men de indruk van een zekere selectie van de grensgangers, welke indruk verder grond
vindt in een andere opmerking van dezelfde auteur, dat in het laatst van de eerste
oorlog en daarna velen naar Nederland zijn terug gestroomd waarvan menigeen maatschappelijk beneden de Enschedese arbeiders stond. Wij zijn echter geneigd de juistheid van het laatste in twijfel te trekken.
Noten
[1] Van Heek en Co. N V. te Enschede betrok in 1951 uit de gemeente Losser alleen
reeds - om ons tot de wevers te beperken - 141 wevers, welke groep qua leeftijdsopbouw ed. volgens enkele zegslieden min of meer representatief kan worden geacht
voor de ruim 2000 mannelijke Losserse textielarbeiders die in Enschedese fabrieken
werkzaam zijn. Van deze 141 mannen zijn maar 28 buiten de gemeente Losser geboren.
De allochtonen worden hoofdzakelijk aangetroffen onder de oudere arbeidskrachten
(onder de 48 wevers beneden de 21 jaar zijn slecht 4 allochtonen, onder de 14 boven
de 50 jaar daarentegen 9), waarin tot uitdrukking komt dat de Losserse bevolking in het
begin van deze eeuw door immigratie belangrijk is toegenomen.
[2] Was in 1840 nog bijna 94% van de gemeentelijke bevolking RK en bijna 6% Hervormd, in 1899 bedroegen deze cijfers resp. 79% en 20 %. Hierin weerspiegelt zich de
invasie van overwegend Protestantse Noorderlingen. Het aandeel van de Hervormden
is in de eerste 25 jaar van deze eeuw nog toegenomen tot ongeveer 25% , het aandeel
van de RK gedaald tot ruim 73%. In 1925 was 1% van de bevolking onkerkelijk en 0,6%
Gereformeerd. In het zelfde jaar 1925 woonden er in het Dorp plus Marke Losser circa
4170 personen, waarvan 63% tot de RK kerk behoorde. Van de 2515 inwoners van
Overdinkel was 49% RK. In de Glane (ruim 1000 inwoners) was 79%, in De Lutte (2150
inwoners,) 96%, in Berghuizen (2650 inwoners) 86% en in Beuningen (825 inwoners)
95% RK. Deze cijfers tonen aan, dat de overwegend agrarische buurtschappen Beuningen en De Lutte hun uitgesproken RK karakter hebben behouden; daar kon trouwens
niet van immigratie worden gesproken. In Overdinkel bleken de Katholieken en de nietKatholieken elkander numeriek in evenwicht te houden.
Bij de volkstelling van 1930 kwam aan het licht, dat de RK en de Gereformeerden zich
hadden gehandhaafd, doch dat het percentage Hervormden tot 21 was gedaald, terwijl
dat van de onkerkelijken van 1 in 1925 tot 3,55 was gestegen. Deze tendens is ook in
1947 aan het licht gekomen. In dat jaar bleek het aandeel van de RK in de totale gemeentelijke bevolking 76% te bedragen, het aandeel van de Hervormden 17% en van
de onkerkelijken 5%. Hieruit kan men opmaken, dat in deze gemeente van een vrij
aanzienlijke ontkerkelijking kan worden gesproken en dat de onkerkelijken hoofdzakelijk uit de Hervormde kringen zijn voortgekomen.
Interessant is in dit verband hoe de bevolking in 1948 bij de verkiezingen voor de
Tweede Kamer heeft gestemd. Van het totaal aantal geldige stemmen werd uitgebracht
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op de KVP 73%, de PvdA 9%, de CHU 7%, de CPN 6,5%, de VVD 2% en de ARP 1,5%.
Vergelijking van de getallen met die van de kerkelijke gezindten in 1947 toont aan, dat
slechts 4% van de RK niet op de KVP heeft gestemd (de 39 stemmen op de KNP buiten
beschouwing gelaten). Men mag aannemen, dat van de NH alle CHU-stemmen afkomstig zijn, de meeste AR- en VVD-stemmen en een deel van de PvdA- en CPN-stemmen.
Ook hier is dus het Hervormde kiezersvolk verdeeld. In de Losserse Gemeenteraad
hebben 2 CH en PvdA zitting (zij heten even “progressief’ en schijnen elkander niet te
bekampen - niet op negatieve gronden zoals het gemeenschappelijk verzet tegen de
RK).
[3] Dikwijls geeft immigratie aanleiding tot of voedsel aan richtingstegenstellingen,
doch hiervan is in het dorp Losser geen sprake. De Gemeente zou het beste te typeren
zijn als “gematigd orthodox”. De meeste gemeenteleden zouden echter niet weten wat
hieronder wordt verstaan, hetgeen evenwel niet betekent dat zij allerlei prediking kunnen waarderen (“oud-modern”, geprononceerd “vrijzinnig” wordt niet aanvaard). “Orthodox” heten en noemen zichzelf degenen die het “ernstiger opnemen”. Bij kerkelijke
verkiezingen wordt niet gelet op de “mate van orthodoxie” maar op die van kerksheid op zijn tijd echter ook of er wel een oud-Losserse onder de candidaten is. De laatsten
moesten vertegenwoordigd zijn. Oud-Losser stelt echter niet uitdrukkelijk candidaten.
In het kiescollege zal evenwel opgemerkt worden: “die behoort ook nog tot oud-Losser,
dat is wel goed”. Men ziet dus dat de immigranten in weerwil van hun grote aantal en
hun grotere activiteit in het kerkelijk leven van Losser zijn ingepast zonder dat dit
strubbelingen of verwijdering met zich heeft gebracht. Dit zou stellig anders zijn geweest bij een oorspronkelijke bevolking van hoofdzakelijk agrariërs. Ook in dit opzicht
heeft de aanwezigheid van autochtone fabrieksarbeiders de samensmelting van twee
wel zeer uiteenlopende bevolkingsgroepen aanzienlijk vergemakkelijkt.
[4]Ook de Gemeente van Overdinkel is gespaard gebleven voor een richtingsstrijd. De
kern is “orthodox” te noemen met een enigszins “methodistische” inslag. Mogelijk is
deze inslag de bestaansreden van een kleine Apostolische Gemeente in Overdinkel.
Evenals in Losser zijn de kerksen CH en de onkerksen hoofdzakelijk PvdA. De CH en de
socialisten denken hier ook vrijwel gelijk. (In Losser constateerden we het opmerkelijke
verschijnsel, dat enkele “bekeerde” socialisten op den duur CH gingen stemmen, zonder overigens aan progressiviteit in het sociaal-politieke vlak in te boeten).
[5] Blonk, A. , Fabrieken en menschen (Enschede 1929), p. 121 e.v.

Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 2001/1
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DE MARKE LOSSER
Bij het lezen over MARKEN in het algemeen en de MARKE LOSSER in het bijzonder,
vraagt men zich af, hoe lang bestaat deze instelling al? Het is moeilijk te zeggen omdat
hierover uit de vroegste tijden geen schriftelijke bronnen bekend zijn. In hoeverre eigendomsrechten op grondstukken reeds vóór het Karolingische Tijdperk, de tijd van
Karel de Grote, het leven van bewoners van deze streken bepaald hebben is niet makkelijk te zeggen. In de tijd tussen 700 en 800 werd vanuit Utrecht respectievelijk Deventer getracht hier het Christendom in te voeren. Na jarenlange strijd gelukte dit eindelijk
na de vrede van Selz in 804.
Door de geschiedschrijver Tacitus werden de mensen in de Romeinse tijd al beschreven
als een volk levend van landbouw, jacht en veeteelt. Uit de grootte van de kringgroep
urnenvelden kan men afleiden dat de bewoning in de tijd dat de eerste christenpredikers hier kwamen, al tamelijk groot geweest is. Voor een beter begrip van de wordingsgeschiedenis van bezit en recht kunnen we aannemen dat de boeren van oudsher hun
bouwland hebben aangelegd op watervrije terreinen; hier ontstonden dan de zogenoemde essen. Soms behoorde de es aan één enkele boerderij, soms aan meerdere,
die om de es heen lagen.
Huis, hof en bouwgronden
waren het eigendom van de
boer, terwijl alle overige gronden, zoals heidevelden, bossen, wilde weiden, venen en
moerassen gemeenschappelijk
bezit waren van een bepaalde
groep, die het recht had grond
te vergeven voor het voeden
van vee, het maaien van plaggen, het vellen van hout, etc.
De begrenzing van zo’n gebied
Niendeur van het erve Achterhuis, in 1475 genoemd als
geschiedde door het leggen
‘kathe’, aan de Deppenbroekweg. Situatie omstreeks 1970.
van grote veldkeien, ook genoemd ‘laakstenen’. Wanneer
dit precies plaatsgevonden heeft, is moeilijk te zeggen. De naam ‘marke’ betekende
oorspronkelijk begrenzing, maar noemde men het gebied toen ook al ‘marke’? Waarschijnlijk niet, het ging toen nog om buurschappen. De buurschap was de kleine, lokale
kern - de kleinste rechtskring van de op het platteland levende bevolking, waarbinnen
ongeschreven regels en gewoonten golden waaraan iedereen zich te houden had. De
lasten werden over iedereen in de buurschap verdeeld naar grootte van het grondbezit.
Hoewel de invoering van het Christendom in deze streken een langzaam proces is geweest, werd het toch noodzakelijk geacht jonge mensen op te leiden voor de geestelijke stand. Hiervoor werden abdijen opgericht; de eerste omstreeks 800 in Werden aan
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de Ruhr, door Karel de Grote, gewijd aan Ludgerus de bisschop van Munster. Ter bestrijding van de kosten werden schenkingen gedaan in de vorm van boerderijen en
gronden. Zo is bekend de Goederenljst of Hebe-Register van omstreeks 950 van het
Stift Werden, maar oorspronkelijk moet dit dateren uit 855. Hierin staat vermeld het
ERVE WERENSINC (Wensink) als DAGMAR, evenals het ERVE SWAFERINK als HRODGELD, liggende in LUTHERI (is Losser). Hieraan kunnen wij ontlenen de aanduiding van
een gemeenschapsvorm in dit besloten gebied, in de Karolingische Tijd. Er is dan al een
duidelijk onderscheid tussen Lutheri (Losser) en Loningheri (Lonneker). In deze tijd
bezat het klooster te Werden al ongeveer 40 boerschappen, boerenhoeven in Twente
en de Graafschap, die samengevat behoorden onder de HOF THO ELVETRE ofwel de
MONNINKHOF in De Lutte.
Aangezien men mag aannemen dat het instellen van een rechtsgebied een kwestie van
tijd is geweest, kan men zich afvragen of er in de voorafgaande Saksische Tijd ook al
een vorm van bestuurlijkheid is geweest. Na het Verdrag van Selz in 804 hebben de
Karolingers een stelsel ingevoerd waarbij het staatsgezag krachtiger werd uitgevoerd.
De ontwikkelingen vanaf 814, het jaar waarin Karel de Grote stierf tot het jaar 1046
waarin het wereldlijk gezag van de bisschop van Utrecht werd gevestigd, dwongen de
Karolingers steeds meer grond van hun rijkdommen in leen te geven aan hun vazallen.
Deze leenmannen, edelen, gingen als steeds machtiger wordende graven hun in leen
gegeven boerderijen en gronden als hun eigendom beschouwen. Slechts in theorie
bleef de heerser opperleenheer. De vazallen-leenmannen zorgden in hun eigen belang
wel voor orde en rust op lokaal niveau.
In 1046 ontving de Utrechtse bisschop BERNULF (1042-1054), zoals hiervoor al vermeld,
ook de wereldlijke macht. Hij werd daardoor wereldlijk leenman van Keizer Hendrik III
van Duitsland. Zijn opvolger bisschop Willem van Gelre uit het gravengeslacht van Gelre, was de eerste landsheer die zijn gezag definitief wist te vestigen in het Nedersticht
(Utrecht) en het Oversticht (Veluwe, Overijssel, Drente-Groningen en een deel van
Friesland). Dit hield in dat hij als leenman van de keizer zelf land en erven in leen kon
geven aan wie hij wilde, zoals edelen, kerken en kloosters. Naast het vruchtgebruik
hiervan kon hij ook de TIENDEN, waarop hij volgens het verdrag van Selz recht had, in
leen geven.
Zo krijgt men al enigszins een beeld van de verdeling van de erven in de Marke Losser,
waarop oorspronkelijk de boer eigen baas was en die daarna in andere handen namelijk
van de zogeheten ‘goedsheren’ overgingen. (Zie het 8-delige Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse Leenprotocollen van 1379-1805, in druk uitgegeven door mr.
E.D. Eyken, Rijksarchivaris te Zwolle).
Met betrekking tot de Marke Losser putten wij onze gegevens uit het in 1967 door drs.
A.L. Hulshof uitgegeven werk HET MARKERECHT VAN LOSSER. Het is gebaseerd op een
handschrift in het archief van de Vorst van Bentheim-Steinfurt. De titel op de omslag
van het handschrift luidt: ‘Holtz und Marckengerichts prothocol der Losser marcken in
Twente’. Het manuscript loopt over de jaren 1533 tot 1670.
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Het ‘prothocol’ begint met een uitvoerig verslag van de holting (markevergadering) in
1533 door Graaf Arnold van Bentheim zelf bijgewoond. De holting werd in ‘olde’ stijl
gehouden bij ‘climmender sonne’ en nieuwe verordeningen werden vastgesteld. De
bank werd gespannen; dat wil zeggen dat op het erf van de Boerrichter onder een lindeboom een ruimte werd gecreëerd, omspannen door middel van een lint of touw.
Daarbinnen was op dat moment het rechtsgebied van de erfmarkerichter, bijgestaan
door meestal twee ‘cornoten’, te weten een schrijver en een richter. Verder waren
aanwezig de goedsheren, de eigenaren van de gewaarde erven en hun pachters. Het
overige volk, zoals kotters en brinksitters, bleef buiten het omspannen gebied. De boeren (ook genoemd buren) werd gevraagd of zij de uitnodiging voor deze holting op tijd
hadden ontvangen.

Erve Kraesgenberg aan de Denekamperdijk omstreeks 1970.

Erve Welpelo in Overdinkel omstreeks 1970.

De holtingen werden uitgeschreven door de graaf die belangstellenden en betrokkenen
daarvan kennis gaf door publicaties aan of in de kerk van Losser (zgn. kerkensprake). De
pachters waren verplicht hun goedsheren tijdig te waarschuwen. De goedsheren lieten
zich soms door afgevaardigden vertegenwoordigen. Naast de reguliere holtingen werden ook noodholtingen gehouden, meestal geleid door een richter bijgestaan door
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twee cornoten. Sinds 1489 was de Graaf van Bentheim de erfholtrichter in Losser.
Daarvoor waren de Heren van Solms-Ottenstein holtrichter en erfmarkenrichter.
Uit enkele akten die zich in de ‘Nichtstaatlichen Inventare der Historischer Kommission
der Provinz Westfalen’ bevinden, te weten ‘Heft I Regierungsbezirk Münster en Heft IV
Kreis Steinfurt’, blijkt dat volgens Repertorium III-Schuldensachen ‘das Bauerrichters
Erbe Loesing bei Losser’ op 18 januari 1352 reeds bekend staat als De HOF THO LOSSER.
Op genoemde datum lezen we dat ‘Bischof Johan van Utrecht versetzt an seinen Neffen, Grafen Henricke van Solmisse, heren tho Ottenstene, de Hof then Vorwerke (Amelinckhof te Lonneker) und den Hof tho Losser samt Zubehör in dem Kspl. Oldensa
r 306 Schilde guet van goude ende zwaer van gewichte en daer eijn coepman
denn anderen mede betallen mach.Wiederlöse bleibt vorbehalten’.
In het zelfde Repertorium bevindt zich een akte van 26 juni 1385 waarin melding wordt
gemaakt van het feit dat genoemde twee erven door Florentinus van Wevelinckhoven,
Bisschop van Utrecht aan het Bisschoppelijk Hof te Oldenzaal respectievelijk te Ootmarsum zijn doorgegeven, met al hun opbrengsten zoals ‘hovesvine’, korenopbrengsten,
hoenders en eieren. De inlossing van de 306 schilden schijnt nooit plaats te hebben
gehad.
Tot 1385 rustte al of niet in theorie het erfmarkerichterschap van Losser op de toenmalige HOF THO LOSSER zijnde het erve Loesing, ook geheten Loysinck, in leen gegeven
aan de Heren van Solms-Ottenstein. Van 1421 tot 1454 regeert Everwijn I over Bentheim en daarbij komen vele gronden en markerichterschappen in Twente die oorspronkelijk in bezit waren geweest van de geslachten Ahaus-Lon-Ottenstein-Solms aan
hem. Vermoedelijk is daarbij de titel HOF THO LOSSER al overgegaan op het Erve Boerrichter in de Broekhoek. Bij de dood van Everwijn I kreeg zijn ene zoon Bentheim en de
andere Steinfurt. De zoons van deze broers, beide weer Everwijn geheten, sloten in
1487 een erfverdrag volgens hetwelk alleen mannelijke afstammelingen de graafschappen zouden bezitten en bij gebreke daarvan in één, dat graafschap weer met het
andere zou worden verenigd. De opvolger van de kinderloze Everwijn II van Bentheim
was volgens het verdrag uit 1487 Arnold 1 van Steinfurt. In 1489 werden de Ottensteinse goederen verdeeld maar de titel HOF THO LOSSER lag, zoals hiervoor al werd vermeld, toen al op het Erve Boerrichter. Een vergelijkbare situatie deed zich voor in Lonneker. Vanouds waren hier oorspronkelijk de Van Solms-Ottensteins erfmarkerichter.
Om onbekende redenen werd tussen 1430 en 1480 de aan hen behorende Hof tho
Lonneker in twee delen gesplitst.
Terug naar Losser. In het schattingsregister van Twente van 1475 staat het Erve Loesing
- ook Loysink - vermeld als bodegoed. De bewoner van een bodegoed, ofwel de gerichtsbode, was gehouden behulpzaam te zijn bij het innen van de belastingen, ook
schattingen genoemd. De bodegoederen waren deels van schattingen vrij, deels werden zij aangeslagen. Vanaf 1533 zijn de verslagen van de holtings door de Graaf van
Bentheim nauwkeurig op schrift gesteld en dank zij het feit dat het op perkament gestelde ‘Markeregt’ van Losser herontdekt is, kunnen wij het verloop van de vergaderingen nagaan. Het protocol van het ‘Markeregt’ eindigt in 1670. Toen ging het holtrichterschap van Losser weer in andere handen over. Het Erve Boerrichter, waaraan dit

120

recht verbonden was, ging over in het bezit van de Oldenzaalse burger Nietert. Ook de
erven van het Huis te Gronau, dat Bentheims bezit was, veranderden van eigenaar.
In particuliere handen in Losser bevinden zich nog archivalia die we ooit nog eens hopen te kunnen raadplegen voor onderzoek naar het verdere verloop van markezaken.
Op de gewaarde erven rustte
het waarrecht, het recht van
een stem in de Marke en dat
bleef zo door de eeuwen
heen. Het bestuur van de
Marke lag in handen van de
goedsheren. De buren verloren in de Middeleeuwen hun
zelfbeschikkingsrecht toen
de goedsheren de macht in
handen kregen. Deze waren
er op uit om zoveel mogelijk
Erve Bosman bij de Dinkelbrug aan de Ravenhorsterweg.
voordeel uit de Marke te
halen. Omdat alle houtgewas, ook op particuliere grond, gemeenschappelijk eigendom van de Marke was, lieten
zij de boeren een boete betalen als die zonder toestemming op het eigen erf hout kapten. De buren genoten wel een zeker gebruiksrecht op de gemeenschappelijke gronden. Zoals het drijven van de varkens in de bossen in het najaar als er eikels en beukennoten waren (het akeren), het laten weiden van de schapen op de heide, het maaien
van plaggen voor de mestbereiding, het kappen van brand- en timmerhout, het steken
van turf. Dit alles na verkregen toestemming van de goedsheren. Zo waren de boeren
steeds aan straffe maatregelen gebonden.
In de Franse tijd is van grote invloed geweest de vorming van de Gemeente Losser uit
de Marken Losser, De Lutte, Beuningen en Berghuizen, de instelling van het kadaster in
de jaren 1830-1832 en de Verdeling van de Markegronden in 1852. Dit alles betekende
het einde van het eeuwenoude Markebestel.

H.Z. SCHERPHOF-BEKKER (overleden 29 december 2007)
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 2001/4 (met een uitgebreide literatuuropgave). Op de hierna volgende pagina is nog een compleet overzicht opgenomen
van de gewaarde erven in de Marke Losser.
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G

ewaarde erven in de Losser Marck
(met de namen der oorspronkelijke eigenaren)

Achterhues
Beernink of Beernman
Ther Benthe (De Grote en Lutteke Bent)
Boeckholt
Boerrichter (sedert 1421 de Hof tho Losser)
Buschmann
Croepshoff
Craessenberg
Dengeman
Deppenbroeck
Egbertinc
Elderink
Elferman
Esschering (later De Wigger-Spiele)
Flackesbekke
De Heersche
Hermelink (De Colcker)
Horstkamp (een kathe, lijftucht, niet gewaard)
Lakerman (De Kerkmeister)
Lentfort
Loisman (Leussink),
de eerste Hof tho Losser
Loyerman (Luyerink)
Möllerman
Nielandt
Roterman
Scholtenhuis = Scholte Honiglo
Schweringh
De Schultichoff, ook De Greve
Swaferink
Wensink
Welpelo

Kapittel van St. Pieter-Utrecht
Graaf van Bentheim
Graaf van Bentheim
Graaf van Bentheim
Kapittel van St. Pieter-Utrecht
Lubbert van Geesteren, Borgman
op Nienborg
Kettler, Pandheer op Slot Lage
Graaf van Bentheim
Kapittel van St. Pieter-Utrecht
Wilken Schultinc (opbrengsten aan
de kerk van Losser)
Adelijk Jufferenstift Metelen
Kapittel van St. Pieter-Utrecht
Kapittel te Oldenzaal
Kapittel te Oldenzaal
Graaf van Bentheim
Graaf van Bentheim
Plechelm Nitert
Wilken Schultinc (opbrengsten aan de kerk
van Losser)
Adelljk Jufferenstift Metelen
Heren van Solms-Ottenstein, daarna Bisschop
van Utrecht
Adelljk Jufferenstift Metelen
Graaf van Bentheim
Arend van den Rodenberge, daarna Graaf van
Bentheim
Graaf van Bentheim
Kettler, Pandheer op Slot Lage
Kapittel te Oldenzaal
Wilken Schultinc
Oorspronkelijk Abdij van Werden, daarna
Heren van Reede tot Saesfelt
Oorspronkelijk Abdij van Werden, later toebehorend aan Huis Koppel bij Schöppingen
Kettler, Pandheer op Slot Lage
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“… HETWELK NATUURLIJK MET BLIJDSCHAP EN
DANKBAARHEID IS AANVAARD.”

(Over hervormde kerkklokken, een oud uurwerk en sponsorperikelen)

De klokken
Op het moment (zaterdag 02-02-02) dat ruim 6,6 miljoen Nederlanders zaten te kijken
naar de televisie-uitzending van het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en
Máxima Zorreguieta en ook in menige Losserse huiskamer een traantje werd weggepinkt bij het zien van de beelden van een ontroerde prinses Máxima tijdens het luisteren naar de muziek van de tango Adios Nonino (Vaarwel vadertje) nam Losser tijdelijk
afscheid van de twee klokken in de toren van de hervormde kerk.

Protestantse kerk en Aleida Leurinkhuis (tekening wijlen G. Tieberink).

De klokken moesten in verband met vernieuwing van het ophang- en luidmechanisme
naar het klokkenmakersbedrijf Daelmans in Stiphout overgebracht worden en voor het
verwijderen van de klokken uit de toren had men nauwelijks een gunstiger moment
kunnen uitzoeken. Het centrum van Losser was nagenoeg uitgestorven, zodat de grote
rijdende kraan van Kraanverhuur Kuiphuis uit Oldenzaal door niets en niemand gehinderd in alle rust de 324 resp. 170 kilo wegende klokken uit de toren kon hijsen.
Wat achterbleef was het, enkele jaren geleden door vrijwilligers geheel gerestaureerde,
uurwerk dat er vroeger voor zorgde dat de klokken elk half uur sloegen.
Wanneer precies dat historische uurwerk voor het laatst zijn diensten bewees is niet
bekend, maar waarschijnlijk is dat in de oorlogsjaren geweest. Wel is bekend dat in de
periode 1937/38 de klokken ook lange tijd hebben gezwegen. Op 2 oktober 1938
schrijft namelijk P. Westerbeek, die kennelijk in de buurt van de kerk woonde, een brief
waarin hij de kerkvoogden bedankt voor het feit dat de torenklok ter wille van voortdurende ziekte van zijn vrouw gedurende anderhalf jaar heeft stilgestaan. Nu is de klok
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weer in beweging gebracht en is haar toestand verergerd. Hij vraagt daarom beleefd of
die klok des nachts van 10 uur ’s avonds tot 6 uur ’s morgens stopgezet mag worden.
Hij wil zich zo nodig wel zelf met het stopzetten belasten. Het zou overigens van korte
duur zijn, want Westerbeek verwachtte begin november te gaan verhuizen. Het lijkt
waarschijnlijk dat daarna de klokken weer, ‘de klok rond’, elk half uur hebben geslagen.
In de Tweede Wereldoorlog, op 10 maart 1943, kwam er echter een definitief einde
aan het slaan van de klokken. Op die tweede woensdag in maart, ‘Biddag voor gewas
en arbeid’, werden de klokken door de bezetters ‘geroofd’ om er kanonnen of ander
oorlogstuig van te maken. In tegenstelling tot de veel oudere klokken uit de Martinustoren, zijn de klokken uit de toren van de hervormde kerk niet teruggekomen uit
Duitsland.
Het zou tot 1954/55 duren voordat er nieuwe klokken kwamen. Dat gebeurde in het
kader van de restauratie en verbouwing van het kerkgebouw. Deze verbouwing kwam
in de plaats van de in de oorlogsjaren ontwikkelde plannen voor een geheel nieuwe
kerk. De realisatie van de restauratie werd financieel mogelijk doordat de oude pastorie, ten behoeve van de bouw van een nieuw gemeentehuis, aan de burgerlijke gemeente was verkocht.
Op de afrekening van 2 november 1954 van Torenluidklok-Gieterij “Concordia” (Gebr.
van Bergen) te Midwolda, aan wie de levering van de klokken was opgedragen, komt
een post voor, die mijn nieuwsgierigheid opwekte :“Het aanbrengen van een nieuw
opschrift op de klokken is een heel werk geweest en heeft gekost …fl. 95,-“. Waarom zou
het opschrift op een pas vervaardigde klok vervangen moeten worden? Als het een fout
van de klokkengieter was geweest, zou de opdrachtgever het niet hoeven te betalen.
Wat zou hierachter zitten?
Het antwoord op die vraag blijkt uit het volgende verhaal.
Alhoewel gerekend kon worden op een uitkering van de Mij. tot Financiering van het
Nationaal Herstel (van oorlogsschade) kwam men nog geld tekort voor een stel waardige klokken en daarom werd een beroep gedaan op wat wij nu ‘sponsors’ noemen.
Als resultaat van een bezoek van dominee Postma en de heer (‘meester’) Snel, aan de
directie van N.V. Textiel Maatschappij L. van Heek & Zonen te Losser, bleek deze bereid
te zijn twee klokken aan de kerk te schenken. Van deze royale schenking wordt mededeling gedaan in de kerkenraadvergadering van 17 augustus 1954: “… hetwelk natuurlijk met blijdschap en dankbaarheid is aanvaard”. De kosten van de twee luidklokken
bedroegen fl. 3.655,60. Voor de luidmachines kwam daar nog fl. 1.260,- bij en samen
met montage- en wat andere bijkomende kosten, kwam de totale kostprijs uit op
fl. 5.276,10. Van Heek betaalde hiervan fl. 2.840,86 en droeg dus voor meer dan de
helft in de kosten bij. Zonder meer een royale schenking! Om het bedrag naar het huidige prijspeil om te rekenen moet je het zeker met twintig vermenigvuldigen.
Toen bleek dat de kleine klok al klaar was en de grote klaar stond om gegoten te worden, ontstond een probleem omdat men (of dit de firma Van Heek was of het kerkbestuur is niet duidelijk) wenste dat er nog een opschrift op de klokken aangebracht zou
worden ‘omdat deze geschonken zullen worden’. Paniek bij de gieterij, want de eerder

124

opgegeven opschriften waren al in de klokvormen aangebracht en konden niet meer
veranderd worden.
Die ‘eerder opgegeven’ opschriften van de klokken luidden als volgt:
Boven in de rand van beide klokken:
Gegoten door Jacobus van Bergen Midwolda
Aan de voorkant van de kleinste klok:
ZALIG ZIJN DIE HET WOORD HOREN EN HETZELVE DOEN
grootste klok:
IK ROEP U KOMT EN HOORT NAAR ’T EVANGELIEWOORD
Aan de achterkant van beide klokken:
1943 De OUDE KLOKKEN WEGGEVOERD
1954 De NIEUWE KLOKKEN GEPLAATST
De teksten voor de voorkant van de klokken zijn gelijk aan de teksten op de ‘geroofde’
klokken. Dit blijkt o.a. uit een getypte aantekening op briefpapier van de School voor
Chr. Volksonderwijs Losser. Het kan haast niet anders of meester Snel heeft die aantekening gemaakt voordat de klokken door de Duitsers werden meegenomen. Helaas zijn
er, voor zover mij bekend, geen foto’s bewaard gebleven van de oude klokken. Die
oude klokken waren overigens nog niet echt oud, want ze dateerden van ná de, door
blikseminslag in 1902 veroorzaakte, brand in de toren.
Zoals gezegd waren de opgegeven opschriften al in de klokvormen aangebracht . Daarom stellen de Gebr. van Bergen voor om de teksten die herinneren aan het wegvoeren
in 1943 en het herplaatsen in 1954, na het gieten van de klokken te verwijderen en
daarvoor in de plaats een niet te groot ander opschrift op de klokken te beitelen. Dit
voorstel, dat in onze ogen blijk geeft van een ontstellend gebrek aan historisch besef,
wordt door kerkbestuur en schenkers goedgekeurd.
Op 23 september 1954 schrijft de directie van Van Heek aan dominee Postma:
“dat wij de randopschriften van de beide klokken gaarne als volgt aangebracht willen
hebben:
op de grootste klok:
Geschonken door (in het Latijn aan te brengen) H.J.P. van Heek en L. van Heek HJPzn.
op de kleinere klok:
Geschonken door (in het Latijn aan te brengen) L. van Heek Jr. en J.H. van Heek Lzn.”
Als Latijnse vertaling van ‘geschonken door’ staat met de hand geschreven op de brief:
‘donaverunt me’.
In een brief aan dominee Postma van 4 oktober 1954 bevestigt de firma Gebr. van Bergen het aanbrengen van het nieuwe opschrift en het verwijderen van het aan de gebeurtenissen in 1943 herinnerende opschrift. Zonder tegenbericht wil men de volgende
morgen al met de werkzaamheden beginnen. Kennelijk is men echter, om in ‘klokkentaal’ te spreken, om ‘vijf voor twaalf’ nog tot het inzicht gekomen dat het zo toch niet
kon. Veertien dagen later zijn de klokken al in Losser en kan de kerkenraad ze bekijken.
Dan blijken alle oorspronkelijk opgegeven opschriften gehandhaafd te zijn en is de
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Latijnse tekst inzake de schenking door de Van Heeks niet als opschrift (in de plaats
van) maar als (toegevoegd) randschrift op een op de klokken gesoldeerde metalen
band geplaatst.
De kerkenraad bezichtigt de klokken op 19 oktober 1954 in de catechiseerkamer (aan
de pastorie) omdat gebleken was, dat deze buiten niet veilig waren. De kleinste klok
was ’s nachts in de struiken verstopt - een misplaatste grap, aldus de notulist van de
kerkenraadvergadering. De klokken werden op 27 oktober 1954 in de toren geplaatst.
Op 25 oktober 1954
bezegelde de heer L.
van Heek (met lange
jas) door middel van
een handdruk met ds.
Sjoerd Postma de overdracht van de luidklokken. Links de heren P.
van Heek en H. Wevers,
president kerkvoogd.
Rechts de heer L. van
Heek.

Sponsorperikelen
Het mag overigens een wonder heten dat de firma/familie Van Heek in 1954 zo welwillend tegenover de Hervormde Gemeente Losser stond. Zestien jaren daarvoor had zich
namelijk op het gebied van ‘fondsenwerving’ iets voorgedaan waardoor de verhoudingen behoorlijk bekoeld waren.
In 1937 had men het plan opgevat om, mede ter gelegenheid van de herdenking van
het 300-jarig zelfstandig bestaan van de Hervormde Gemeente Losser, het oude orgel
uit 1724 een grote opknapbeurt te geven. Overheidssubsidies en monumentenzorg
waren in dit verband nog nauwelijks bekende begrippen, de gemeente was armlastig
en dus werden andere bronnen aangeboord: de Stroinks, de Ledeboers, notaris Zonnevylle, (oud) notaris Van Opstall, de Van Heeks en nog vele anderen worden aangeschreven. En het moet gezegd: de meeste genoemden reageren bijzonder positief;
de toezeggingen bedragen meestal fl. 25 en dat was in die tijd een bedrag waar je nog
wat mee kon doen.
Van H.J.P. van Heek komt een briefje, mede namens zijn moeder mevr. C.M. van Heek van Heek en zijn broer L. van Heek jr., waarin hij meedeelt zeer sympathiek te staan
tegenover het idee om het oude orgel in zijn oude luister te herstellen. Maar daarna
komt er nog een ‘oude aap’ uit de mouw: “Evenwel stellen wij er prijs op, U ons stand-
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punt alsnog kenbaar te maken inzake de kerkelijke verdraagzaamheid, met het oog op
de kerkelijke eenheid, te weten het Vrijzinnig Hervormde gedeelte der kerkelijke gemeente Losser eens per 2 maanden in de gelegenheid te stellen in het kerkgebouw te
Losser een Vrijzinnig Hervormd Predikant te beluisteren, zoodat dus per jaar door de
voorganger van deze richting 6 predikbeurten vervuld kunnen worden. Alvorens derhalve inzake Uwe vraag voor een financiëele bijdrage een definitieve toezegging te
doen, zoude ik het op prijs stellen, Uw standpunt in dezen te mogen vernemen.”
Ter verduidelijking: In 1930 was in Losser een afdeling opgericht van de Vereniging van
Vrijzinnige Hervormden, waarbij al spoedig een dertigtal huisgezinnen was aangesloten.
De afdeling stond onder leiding van H.A. Walles, procuratiehouder bij Van Heek. De
afdeling deed direct vanaf het begin een groot aantal pogingen om in de hervormde
kerk van Losser regelmatig vrijzinnige predikanten voor te laten gaan, omdat “Zooals U
het wel bekend zal zijn veel leden der Kerk zich niet kunnen vereenigen met de verkondiging van het Evangelie zooals Uw eerwaarde voorganger Ds. V.E. Schaefer dit meent
te moeten prediken.” (uit een brief aan de kerkenraad van 24 april 1930).
Alle pogingen van de vrijzinnigen leden echter schipbreuk, omdat de kerkelijke colleges
niet te vermurwen waren.
Na deze toelichting zal het u niet verbazen, dat dominee Schaeffer reageert alsof hij
door een wesp gestoken wordt. De voorwaarde waaronder eventueel een gift tegemoet kan worden gezien schiet hem duidelijk in het verkeerde keelgat. Het formuleren
van een zorgvuldige reactie heeft hem waarschijnlijk flink wat zweetdruppels gekost,
want behalve een doorslag van het definitieve antwoord bevinden zich in het archief
ook twee ‘afgekeurde’ versies.
“Het deed mij genoegen te vernemen, dat het ook voor Mevrouw uw Moeder als voor
U en Uw Broeder een sympathieke gedachte is, dat wij ons oude orgel gaan restaureeren”, zo schrijft de dominee en vervolgt: “ Daarom spijt het mij te meer, dat het mij
door U onmogelijk wordt gemaakt om Uwe eventuele medewerking te aanvaarden. Ik
schrijf U mijn persoonlijke mening, zooals U ook mij persoonlijk Uw schrijven hebt doen
toekomen; ik kan dus niet namens den Kerkeraad spreken, die tenslotte in deze zaak
competent is. Laat ik dan trachten U mijn houding duidelijk te maken! Ik kan dat m.i.
het beste door U even te citeren de belofte die iedere proponent, eer hij door het Provinciaal Kerkbestuur tot de Evangeliebediening in de Ned. Hervormde Kerk wordt toegelaten, moet afleggen, nl. “ dat hij ter verkrijging van eenige standplaats geen overeenkomst heeft aangegaan of giften heeft gegeven, of immer zal aangaan of geven en
dat het hem niet bekend is, dat zij door iemand van zijnentwege of te zijnen behoeve
aangegaan of gegeven zullen worden; en dat hij ook nimmer een standplaats zal zoeken
of aannemen, welke hij kan vermoeden, dat door enige bedingen, beloften of welke
middelen ook van voorafgegane overeenkomst, aan hem wordt opgedragen”. In deze
belofte worden de richtlijnen aangegeven, die in het algemeen in onze Kerk gelden of
behooren te gelden. Geestelijke en stoffelijke belangen moeten niet door elkaar gehaald worden. Ik kan het wel begrijpen, dat U, met de beste bedoeling, Uw voorstel
heeft gedaan. Maar ik vraag U dan ook te trachten U in de moeilijkheid in te denken,
waarin Uw voorstel mij heeft gebracht. Het vastkoppelen van een eventuele gift aan
een voorwaarde zooals U doet, verhindert mij in dit geval mijn medewerking te verleenen. In onze Kerk moet elke zaak op haar eigen waarde getoetst worden en mag zij niet
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vertroebeld worden doordat andere belangen: beloften of ook mogelijke dreigementen
er door heen gehaald zouden worden. Bij een persoonlijk onderhoud had dit misverstand kunnen worden voorkomen. Op Uw schriftelijk en concreet voorstel kan ik helaas
niet anders dan onder betuiging van leedwezen verklaren, dat thans helaas Uwe medewerking aan ons Jubileum onmogelijk is geworden.”
Van Heek reageert per ommegaande met een kort briefje: “In mijn schrijven heb ik
geenerlei voorstel, noch een belofte of dreigement gedaan. U heeft ons verzocht om
een financiëele bijdrage en alvorens hierop nader in te kunnen gaan stellen wij het op
prijs Uw standpunt te vernemen met betrekking tot de wenschen van het Vrijzinnig
Hervormde gedeelte Uwer gemeente. Ik kan dan ook niet anders besluiten dan dat U
mijn schrijven hebt misverstaan, doch lijkt het mij niet wenschelijk over deze aangelegenheid nog verder te corresponderen.” Dominee Schaeffer reageert toch nog een
keer. Hij schrijft er niet aan te twijfelen dat Van Heek alles wel met de beste bedoelingen gedaan zal hebben en het niet als een vermenging van tegenstrijdige bedoelingen
heeft aangevoeld. Schaeffer hoopt echter dat Van Heek er iets van begrijpt dat hij het
wel als zodanig aanvoelt. “En dan wil ik U dit wel zeggen, dat ik in zulk geval de sterke
neiging heb om dubbel gereserveerd te zijn.” En daar blijft het bij. Een bijdrage van Van
Heek zal niet aanvaard worden.

Het uurwerk
Tot slot van dit artikel nog wat informatie over het uurwerk. De herkomst is niet bekend, maar het is aannemelijk dat het tweedehands werd gekocht, nadat de kerk in
1810 in gebruik was genomen. Het kerkgebouw was toen nog ‘verre van voltooid’.
Wellicht is het uurwerk geplaatst toen in 1814 de toren werd gebouwd. Het uurwerk
stond, sinds de klokken in 1943 door de Duitsers werden weggehaald, werkloos op de
kerkzolder.

Kerkvoogd Martijn Kruithof bij het gerestaureerde uurwerk op de
zolder van de hervormde
kerk in Losser. (foto Charel van Tendeloo van de
Twentsche Courant Tubantia).
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De tand des tijds (wat een mooie uitdrukking als het om een uurwerk gaat!) knaagt
extra hard aan zaken die niet gebruikt worden en in 1992 constateerde men, dat het
uurwerk hard op weg was een ‘bonk roest’ te worden. Sommigen twijfelden er zelfs
aan of het nog wel weer aan het lopen te krijgen zou zijn. Maar twee enthousiaste
vrijwilligers, Harrie Vorgers en Jan van der Star (helaas overleden in 1998) staken de
handen uit de mouwen en slaagden er in, na een ‘investering’ van vele uren van de
bonk roest weer een goedlopend uurwerk te maken.
Het was alleen erg vervelend dat het uurwerk - om te blijven lopen - om de veertien uur
opgedraaid moest worden. Er bleek niemand te vinden te zijn die dat voor zijn rekening
wilde nemen! En daarom bleef het uurwerk werkloos. De oplossing voor het probleem
van het opwinden werd gevonden in een elektromotor. Na terugkeer van de klokken
uit Stiphout, is ook de verbinding tussen het uurwerk op de kerkzolder en de klokken in
de toren hersteld en zijn de tijden van weleer teruggekeerd en slaan de klokken weer
ieder half uur. Bijzonder is dat het slagwerk op het halve uur even vaak slaat als op het
hele. Op het hele uur slaat echter de grote klok (lage toon) en op het halve uur de kleine (hoge toon). Tenslotte is ook de verbinding met de unieke zandstenen wijzerplaat in
de gevel van de kerk hersteld. Deze wijzerplaat, die slechts één wijzer kent, waardoor
alleen de uren worden aangeduid, werd geschonken door Hermannus Bonke, schoolmeester, koster, voorzanger, organist en nog veel meer van de hervormde gemeente in
1810, het jaar waarin de kerk in gebruik werd genomen.
Van problemen rondom laatstgenoemde
‘sponsoring’ is overigens niets gebleken.
Wel heeft ook hier de gulle gever niet
geheel en al onbaatzuchtig gehandeld,
want hij heeft zijn naam aan de vergetelheid laten ontrukken door deze boven de
wijzerplaat te laten graveren. (foto Martijn Kruithof).

GEORG VAN SLAGEREN
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 2002/1
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Een fraaie ’luchtfoto’ van de Hervormde kerk en het Aleida Leurink
huis aan het Raadhuisplein in Losser. Aan het in 1955 bijgebouwde
voorportaal is te zien dat de foto na de restauratie van dat jaar
gemaakt is.

Deze foto is duidelijk veel ouder dan de foto hierboven. Het hek rechts
hoort bij de pastorietuin, de toenmalige ‘groene long’ van Losser.
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„NIJLANDLEU TICHELLEU‟

Inleiding

Foto: Lambertus (‘Lutterherm’) Nijland (1833-1922) in
1890 stichter van een veldoven aan de Oldenzaalseveenweg in Losser.(Foto collectie auteur).

Nijland is een naam, die ruim honderd jaar was
verbonden met de steenbakkerij in Losser. Lambertus Nijland, beter bekend als ‘Lutterherm’
was in 1890 de grondlegger van een veldoven
aan de Oldenzaalseveenweg. Deze veldoven was
de eerste in de omgeving van Losser. Mans
Nijland had de laatste veldoven in deze regio.
Mans moest zijn werk noodgedwongen stoppen
in het begin van de oorlog in 1940.
Na de veldoven van Lutterherm, volgden er vele
andere, namelijk die van Albertus Poorthuis in
1894, Determan en Glanerschulte in 1897,
Bouhuis van de latere Werklust in 1897, Jan Gunneman in 1899 en De Jonge in 1903.
‘Tichelleu’ waren mensen die werkten bij een steenoven. ‘Tichelweark’ is de steenbakkerij en het gebied eromheen. In de regio vind je vele familienamen die lijken op Tiggeler en ook zijn er straten vernoemd naar een voormalig tichelwerk, bijvoorbeeld Tichelweg en Tichelwerk.
Ver vóór genoemde jaren was er in 1440 in De Lutte al een pottenbakkerij, ‘Potterink’
genoemd en lang vóór 1440 een steenbakkerij ‘Tijgkotte’. In Oldenzaal hadden ze in
1602 een ‘stadstechelmeister’ en zelfs in Losser was er in 1742 een tichelarij nabij het
huis van Teijlers.
In de nabijheid van Oldenzaal en De Lutte waren in 1890 al enkele grote steenbakkerijen. Deze steenbakkerijen waren van Nieuwenhuis en Kistemaker, grootgrondbezitters
en zeer rijke families. Mogelijk zal ik later over deze steenbakkerijen en veldovens in de
gemeente Losser, ieder afzonderlijk nog een artikel schrijven. Ik heb naar deze steenen pannenbakkerijen al enig onderzoek gedaan en materiaal verzameld. In eventueel
volgende publicaties zal ik een beeld geven, waar deze hebben gestaan, hoe ze eruit
zagen en welke mensen hier werkten.
De kleigaten in de nabijheid van deze steenbakkerijen waren van groot belang voor
geologen, die hier bijzondere vondsten hebben gedaan. In de groeve van Mans Nijland
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en in de in de nabijheid liggende Glanerbeek werd een voor Twente bijzondere
krijt(grond)soort gevonden, het zgn. Weald. Ook in de groeve van Osse zijn belangrijke
vondsten gedaan.
Lutterherm bakte tot 1923 stenen aan de Oldenzaalseveenweg samen met zijn vier
zonen. Mans had daarna een steenbakkerij in de Beekhoek en de anderen gingen bij
Lindenbaum aan het werk. Lindenbaum ging later over naar de familie Osse. De steenbakkerij van Mans Nijland was de laatste veldoven in deze regio. Annie Damer-Nijlant
was de laatste in de familie Nijland, die verbonden was met de steenbakkerij. Aan deze
betrokkenheid kwam in 2001 een eind door de verkoop van de steenfabriek van Osse
aan de gemeente Losser.
Oorsprong van de familienaam Nijland
Nijland is een eeuwenoude Losserse familie naam. De oorsprong is terug te vinden aan
de Gildehauserweg, waar de laatste Nijland, Bernardus Hermanus, roepnaam Herman
op 30 april 1918 op 35 jarige leeftijd is overleden. Hij was getrouwd met Anna Elisabeth
Hüning, die later hertrouwde met Johann Frericks beter bekend als “Möllenboer”.
De eerste Nijland die terug te vinden is in de doop- en trouwboeken is een zekere Digters Nijland, geboren tussen 1645 en 1655. Hij was de vader van Jan Nijland, die getrouwd was met Hille Nijhuis. Door het vroege overlijden van Jan Nijland hertrouwde
Hille met Hermen Kraesgenberg, die zich Nijland noemde. Om de genealogie niet al te
breed te vermelden, volgt hierna een summiere opsomming van enkele namen.

Uit het trouwboek van de ‘Nederduits Gereformeerde Gemeente’ Losser.
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In 1748 woonden er op het erf “Nylant” onder meer een oude Moeder Hille, weduwe
van Nijland. Ook woonden er op het erf ene Albertus geboren in 1727 en Janna geboren in 1729. Deze Albertus Nijland trouwde op 9 januari 1750 met Maria Ter Glane. Hun
vijfde kind, Johannes Hermannus (Hermanni) Nijland trouwde met Joanna Schepers ook
genaamd Meijerink. Deze familie woonde toen in Overdinkel. Het derde kind van Hermanni Nijland was Albertus Nijland, geboren op 13 oktober 1796 en getrouwd met
Christina Welpelo geboren op 6 oktober 1798. Het vijfde kind van Albertus en Christina
was Lambertus (Lutterherm) Nijland geboren op 3 juni 1833, die trouwde op 1 oktober
1859 met Geertruida Teussink, geboren op 18 april 1838.
Lambertus Nijland en Geertruida Teussink kregen negen kinderen:
- Johanna, geboren op 5 december 1860, getrouwd met Johannes Hendrikus Zwerik, zij
woonden op Java.
- Helena, geboren op 18 september 1862, getrouwd met Antonius Gervink, beiden
stierven op zeer jonge leeftijd en de kinderen werden door de familie opgevoed. Hun
dochter, zuster Timothee, is zeer oud geworden en overleed in 2001 op 97 jarige leeftijd in een klooster te Schijndel.
- Hermannus (Mans), geboren op 11 februari 1865, getrouwd met Engelina Johanna
Gervink, woonde in de “Beekhoek” en had daar later zelf een veldoven.
- Johannes (Jans), geboren op 3 maart 1867, getrouwd met Maria Visscher, woonde aan
de Snippertweg en had daar een boerderijtje.
- Bernardus Hendrikus (Zwarte Berend), geboren op 9 maart 1869 getrouwd met
Helena Huttenhuis, woonde aan de Oldenzaalsestraat.
- Maria, geboren op 11 december 1872, getrouwd met Johannes Damhuis, woonde aan
de Enschedesestraat.
- Marinus, geboren op 20 februari 1875, getrouwd met Johanna Kraesgenberg, woonde
op het erf aan de Voswinkelweg.
- Gezina Johanna, geboren op 31 december 1877, getrouwd met Hendrikus Johannes
Nijmeijer, woonde in het dorp Losser. Nijmeijer had daar een aannemersbedrijf.
- Christina, geboren op 9 juli 1881, getrouwd met Gradus Johannes Vaanholt, kleermaker wonende aan de Enschedesestraat.
Hoe kwam men in het Voswinkel terecht?
Geertruida Teussink was de enige dochter van Hermannus Teussink, die zich ook “Lutterherm” noemde. Hermannus Teussink is afkomstig van de familie Teussink aan de
Denekamperdijk uit de vroegere Marke De Lutte. Teussink woonde in Losser en had
daar enkele percelen grond. Teussink kreeg rond 1850 diverse percelen in eigendom,
die van Jan Luizink waren geweest. Deze Jan Luizink ook ‘Schrappert’ genoemd, had een
klein huisje, een zogenaamde ‘kott’n’, op één van deze percelen in ’t Voswinkel.
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Uit een bericht in de ‘Overijsselsche Courant’ van 24 februari 1843 (zie ook Oet Dorp en
Marke 2000-4) blijkt, dat op 11 februari 1843 ene Jan Luizink is doodgeslagen met een
geweer. Jan Luizink betrapte iemand, die in de buurt van zijn kott’n, op eenden had
geschoten. Die stroper heeft Jan Luizink enkele dodelijke slagen op zijn hoofd gegeven.
Luizink was een arme man, die failliet was verklaard. Het Markebestuur gunde hem een
plekje op de heide, waar hij samen met vrienden een hut bouwde. Deze hut stond ook
bekend als ‘Schrapperskott’n’. Jan Luizink had een vrouw en vier kinderen.
Vermoedelijk is Hermannus Teussink toen in het bezit gekomen van deze hut en de
percelen daar omheen. Op de plek waar de hut stond werd later een huis gebouwd
door Lambertus (Lutterherm) Nijland. De latere bewoners waren de familie Wegman
aan de Voswinkelweg. Uit de markeverdeling kreeg Herman Teussink ongeveer 6 1/5 ha
heide en hakhout toebedeeld in ’t Voswinkel/Aalsgaarden. Herman Teussink was eigenaar en Lambertus Nijland en zijn vader Albertus Nijland waren vruchtgebruiker.
Het begin van de steenbakkerij
Perceel H 1831 maakte deel uit van deze 6 1/5 ha heide en hakhout. Dit perceel werd
opgedeeld en de steenbakkerij werd in 1890 gebouwd op perceel H 2816.
Lambertus (Lutterherm) Nijland heeft op 16 mei 1890 bij de gemeente Losser ‘de
noodige authorisatie’ aangevraagd om een steenbakkerij op te richten. Hij overlegde
hierbij een tekening, waarbij op eenvoudige wijze een veldoven en een drooghut waren
ingetekend. Tegenwoordig moet men ingewikkelde tekeningen overleggen met allerlei
technische beschrijvingen. Lutterherm tekende twee vierkantjes in een perceel en dat
was dat. In de directe nabijheid stond vroeger ook nog een hut die als woning in gebruik was. Dit huis werd door Lutterherm in 1886 afgebroken en de gronden werden
herenigd in weilanden en bouwland.
Hoe men tot het bakken van stenen is gekomen is niet geheel duidelijk. In die tijd werden
her en der veldovens opgericht en werden er stenen gebakken. Destijds waren er wel veel
Duitsers, die rondtrokken en hielpen op de boerderijen. Mogelijk, dat deze ‘Wanderer’
hebben bijgedragen tot het opzetten van de veldovens. Bij de aanvraag van de vergunning
gaf Lambertus Nijland op dat hij met zeven personen werkzaam was op de steenbakkerij.
Als we een optelsom maken, dan was hij samen met vier zonen. Later nam Marinus Nijland
een knecht en blijft er nog één persoon over. Het is niet bekend wie dat geweest is.
De stenen werden gebakken door Lutterherm met zijn zonen Mans, Jans, Bernard en
Marinus. De klei werd her en der afgegraven uit de percelen landbouwgrond rond de
boerderij. De kleiafgraving werd gedaan met de ‘bats’ of met een‘steekschup’.
De plakken werden dun afgestoken en naar een centrale plek gebracht. In de buurt van
Losser zijn diverse laag gelegen weilanden met steile randen, vaak een oud kleigat. Om
duidelijke redenen heeft men vroeger nooit diepe afgraving toegepast. Allereerst waren er
geen transportmiddelen voor het vervoer van de klei naar de steenoven. Ook was het
waterprobleem bij een ondiepe groeve veel eenvoudiger. Bij een diepe groeve zat men al
gauw vast aan een waterpomp. Doordat de kleigroeven zo ondiep waren, zijn ze nu ook
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spoorloos verdwenen. Aan de Oldenzaalseveenweg waar de veldoven van Lutterherm
stond, is echter nog zeer duidelijk te zien, dat de veldoven en de drooghut op een hoger
gedeelte hebben gestaan en dat de klei eromheen werd afgegraven. De weilanden zijn
daar nog steeds dieper gelegen.
Lambertus (Lutterherm) Nijland had veel hulp van zijn zonen. Van mijn vader en zijn neef
heb ik oude verhalen gehoord, dat Lutterherm dan wel eens zei: "Kom jongens we moeten
morgen weer samen klei uitgraven." De jongens begonnen aan het werk met de schop en
Lutterherm was niet meer te bekennen en liet zijn zonen het zware werk doen. Het is
duidelijk, dat Lutterherm de tichelbaas was en zijn zonen de kleistekers.
De veldoven was het centrale punt van het tichelwerk. Hier werd de klei naartoe gekruid
en op de bodem gestort. Dat was in de buurt van een waterput. Vermoedelijk is het
dezelfde waterput, die nu nog aan de rand van het tichelwerk staat. In de directe nabijheid
bevond zich een houten paal. De uitgegraven klei werd bij die paal op de grond gestort. De
twee paarden van "Lutterherm" kneedden met hun hoeven de klei gemengd met het
water uit de put tot een verwerkbare substantie, waarna de stenen met de hand werden
gevormd. De paarden waren door middel van een riem of iets dergelijks verbonden met de
paal. Door de riem op verschillende lengtes vast te maken, werd over een grotere breedte
in een cirkel de klei gekneed. Vanwege de ouderdom en ligging in Losser, kent deze klei
weinig organische verontreinigingen. Daarom kon de klei hier direct verwerkt worden en
was er geen rottingsproces op een kleibult nodig, zoals bij andere steenbakkerijen.
Klei in Twente?
Waarom stonden de steenbakkerijen nou toch op die verschillende plaatsen in Twente?
In de eerste plaats moet er natuurlijk klei in de bodem zitten. Het is een zeer interessant stuk van de Twentse aardgeschiedenis. Twente was miljoenen jaren geleden een
kustlijn. Deze kust werd gevormd door zandsteenrotsen bij Bentheim en Gildehaus en
daarvoor lag een lage zandvlakte. Het ontstaan moeten we ons voorstellen in een kalme kustzee, waar veel klei bezonk. Zo kwam Twente steeds hoger te liggen door de
stuwing van het landijs. In Holland lag de klei ongeveer 200 meter onder de oppervlakte. De klei bevindt zich onder geheel Twente en door die stuwing van het landijs komt
de klei het dichtst aan de oppervlakte in de nabijheid van:
- de omgeving van Ootmarsum/Vasse en Tubbergen;
- een strook van enkele kilometers breed lopende vanaf Enschede over Oldenzaal naar de
Lutte en Rossum;
- de omgeving van Hengelo en Borne;
- een gedeelte tussen Markelo en Rijssen;
- tenslotte het gebied langs de Dinkel van Epe/Gronau via Glanerbrug naar Losser.
Hier was het heel gemakkelijk om klei af te graven en te gebruiken in de steenbakkerijen
en veldovens. Heel bekend zijn de vele veldovens rond Rijssen, welke later overgingen in
grotere steenfabrieken. De steenfabrieken van Smulders te Lonneker, Scholten in
Ootmarsum en Rientjes in Hengelo zijn nog heel lang in werking geweest.
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Foto: De boerderij
van Marinus in het
Voswinkel.

Stenen en veldoven
Het vormen van
de stenen was op
het tichelwerk van
Lutterherm puur
handwerk. Daar
komt ook de naam
handvorm
of
handsteen
vandaan. De steenmaker nam een homp klei en gooide deze krachtig in een vorm en streek
de bovenkant af.
Nadat de stenen gevormd waren werden ze te drogen gelegd in de nabijheid van de
veldoven in de open lucht. Daarna werden ze in een drooghut gelegd waar ze nog
ongeveer 6 à 8 weken door de wind konden drogen. Daarna werden de groenlingen of op
zijn plat gezegd ‘greune’ stenen in de steenoven gebakken met een temperatuur van
ongeveer 1000 graden.
De veldoven van ‘Lutterherm’ was een rechthoekige oven van naar schatting 5 x 10 meter
van vermoedelijk met klei ‘gemetselde’ muren van los gestapelde tweede keus stenen.
‘Willem van de Klomp’ (Willem ter Denge 1922-2002) had nog ijzeren staven in bezit, die
als rooster waren gebruikt in de veldoven van Lutterherm. Het rooster bevond zich midden
in de oven en de greune stenen werden aan weerszijden van dit rooster opgestapeld.
Tussen de stenen werden steenkolen gelegd en bij de ovenmond werd hout gelegd. Na het
aansteken van het hout verspreidde het vuur zich dan in heel de oven. De rook ontsnapte
gewoon langs het dak. In andere delen van de regio werden de stenen op verschillende
manieren gebakken. Bij de bouw van grote gebouwen was het vaak goedkoper om de
stenen ter plaatse te bakken. Als er voldoende stenen waren gevormd, werden deze
opgestapeld, waarna eromheen een muur werd gestapeld met stookgaten. Er werd turf in
gedaan en de brand werd erin gestoken. Deze speciale techniek wordt ‘veldbrand’
genoemd. Ook zijn er technieken waar de greune stenen in een iglovorm werden
opgestapeld rondom een stapel brandhout. Aan de onderzijde werd ruimte vrij gehouden
om turf en brandhout in brand te steken. De opening aan de bovenzijde deed dan dienst
als schoorsteen.
De gebakken stenen uit de veldoven van Nijland waren dieprood van kleur. Dit komt door
het hoge ijzergehalte in de klei. Als je de ‘Nijland’ ziet, dan zijn er verschillende soorten. De
ene is hard en er zijn ook stenen bij die zeer zacht zijn. Dit komt, omdat de harde stenen
dichter bij het vuur lagen en de zachte stenen verder van het vuur af lagen. De harde
stenen zijn daardoor harder gebakken.
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De steenbakkerij van Mans Nijland aan de weg van Losser naar Glanerbrug. V.l.n.r. Hans Nijland, H.
Slot en Herman Nijland. Hans en Herman zijn de zonen van Mans.

Vanaf de veldoven werd door Lutterherm een weg aangelegd, om zo direct van de
veldoven op de Oldenzaalsestraat te komen via de kortste weg. Het viel voor de paarden
niet mee om de zware lasten over de toenmalige zandwegen te trekken. Ter plaatse aan
de Oldenzaalseveenweg is aan de eikenbomen nog te zien, dat die weg liep van de
veldoven naar de Snippertweg. Deze weg werd ook ‘zwarte weg’ genoemd.
‘Lutterherm’ haalde zijn steenkolen uit Oldenzaal en bracht ook duizenden stenen naar
Oldenzaal.
Marinus reed de stenen afkomstig van de veldoven van Lutterherm, met paard en wagen
naar Oldenzaal en omstreken, om ze af te leveren. Op de terugweg nam hij steenkolen
mee, om als brandstof te dienen in de veldoven. Marinus liet zijn paard wel eens alleen
lopen, net na de bebouwde kom van Oldenzaal, waarna hij de velden in ging om
kievitseieren te zoeken. Marinus was een fervent kievitseierenzoeker en maakte speciaal
kievitseieren van hout om in de nesten te leggen, zodat de kievit verder eieren bleef leggen
totdat het legsel compleet was. Een kievit legt altijd vier eieren en deze liggen met de punt
naar binnen toe in het nest. Net voor Losser kwam Marinus zijn paard weer tegen en
gingen ze verder samen richting Voswinkel.
Ze hadden op het erf een knecht, Benneker, met de bijnaam ‘Timmerke’. Hij is zijn hele
leven op het erf gebleven en is op 65 jarige leeftijd overleden.
Marinus Nijland ontmoette deze Benneker toevallig bij een bezoek aan cafe Bolks ter
hoogte van de Dinkel op weg naar Overdinkel. Marinus had in die tijd een knecht nodig en
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dus werd geregeld, dat ‘Timmerke’ bij Marinus op diens boerderij/steenbakkerij ging
werken.
De bijnaam ‘Timmerke’ kreeg hij , omdat hij timmerman was. Timmerke leverde later ook
stenen af met behulp van paard en wagen. De zware wagen heeft na de steenbakperiode
nog lange tijd op de boerderij van Marinus gestaan.
Marinus was getrouwd met Johanna Kraesgenberg, die geboren was op het zeer bekende
erve Kraesgenberg (aan de Denekamperdijk). Marinus is later de steenbakker, die de
dagelijkse leiding had. Zijn vrouw Johanna Kraesgenberg nam de boekhouding over en
hield hiertoe een kasboek bij van verkochte stenen en leem, ingekochte brandstoffen en
afdracht van verzekeringen etc. Dat het in die tijd ook al niet eenvoudig was om al het geld
van de klanten binnen te krijgen blijkt wel uit een afgesloten contract met de firma
“Universo”, gevestigd te Amsterdam aan de Spuistraat 46. Op 11 mei 1911 sloot Marinus
Nijland dit contract, waarbij “Universo” zich verbond om over te gaan tot inning van
schuldvorderingen met rechtsvervolging.
De boekhouding, die Johanna Kraesgenberg bijhield van de veldoven, is door brand
verloren gegaan. Wel zijn er nog stukken overgebleven, waaruit blijkt dat na de dood van
Marinus in 1917 nog enkele jaren leem werd verkocht aan de boeren (voor ƒ 2,50 per m2).
Het leem werd door ‘Timmerke’ Benneker bezorgd.
Waar bleven de ‘Nijland’ stenen?
De Luttermennekes, zoals Lutterherm en zijn zonen ook werden genoemd begonnen in
1890 met het bakken van stenen. Toen er drie jaar voorbij waren, was er nog bijna geen
steen verkocht. De meeste stenen bleven in voorraad. In 1893 waren er plannen om in
Losser een nieuwe openbare lagere school te bouwen. Het gelukte Lutterherm en zijn
zonen om alle stenen, die ze hadden gebakken, te leveren voor de bouw van de bekende
‘Lange School’. (In dit schoolgebouw, dat stond aan de Schoolstraat - tegenwoordig
Langenkamp - was van 1930 tot 1957 ook de christelijke lagere school onder leiding van
meester Snel gehuisvest. Op het laatst was hier de huishoudschool gevestigd).
Na deze transactie waren de broers hun voorraad kwijt en hadden veel geld ontvangen.
Toen kon men weer verder werken aan een nieuwe voorraad. Van de ‘Nijland’ stenen
werd onder andere het huis van dokter Frederiks (‘De Pil’) op de hoek van de
Enschedesestraat en de Oldenzaalsestraat gebouwd. Later woonde hier dokter Van
Blanken. Ook café Velthuis (Dunhof) en het huis van Plegt aan de Kerkstraat (Chrisjan
Holst) werden van ‘Nijland’ stenen gebouwd. Andere voorbeelden zijn: de woningen van
de familie Ter Denge (2 blokken van twee), het café ‘De Klomp’ aan de Oldenzaalsestraat,
alsmede de woning van Straatsburg (nu Kienhuis) op de hoek van de Irisstraat en de
Oldenzaalsestraat. De woning van Ter Heersche in het Voswinkel werd ook van ‘Nijland’
stenen gebouwd. Deze woningen lagen allemaal in de nabijheid van de veldoven. Ter
Heersche en Ter Denge waren noabers van Nijland. ‘Willem van de Klomp’ bouwde zijn
nieuwe woning van afgebikte ‘Nijland’ stenen.
De boerderij van Marinus en Johanna Kraesgenberg, met de dubbele kap aan ’t Voswinkel,
werd in 1911 onder architect J. Lutke Veldhuis uit Losser gebouwd, uiteraard met deze
stenen. De boerderij gold voor die tijd als zeer modern met volledige stenen gevels. Aan de

138

Hogeboekelerweg (nu Broekhoekweg) werd ook een zestal afdakswoningen gebouwd.
Deze werden door de familie verhuurd.
In 1902 werden duizenden stenen geleverd voor de bouw van de H. Maria Geboortekerk.
Nota’s hiervan zijn bewaard gebleven in het archief van de kerk en daaruit is op te maken,
dat er minstens 136.000 stenen werden geleverd. Het kerkbestuur betaalde voor die
stenen tussen de tien en elf gulden per 1000 stuks. In 1911 werden wederom een kleine
100.000 ‘gare’ stenen geleverd aan het kerkbestuur, vermoedelijk voor de bouw van een
school of woningen van de kerk.
‘Willem van de Klomp’ vond nog enkele stenen uit de veldoven van Nijland met inscripties
als: "M. Nijland, Steenbakker 1890", "J. Nijland", "Nijland te Losser". Willem verzamelde
allerlei oude zaken en vond deze stenen bij afbraak van woningen in Losser.
Het einde van de veldoven
Lambertus ‘Lutterherm’ Nijland overleed op 27 november 1922 op 89 jarige leeftijd.
Marinus stierf op 42 jarige leeftijd aan longontsteking. In het jaar 1917 hielp Marinus bij
het blussen van een brand bij zijn broer Jans Nijland aan de Snippertweg. Door een
ongelukje met de kachel stond de boerderij van Jans Nijland in korte tijd in lichterlaaie.
Marinus voelde zich nadien een lange tijd niet prettig en warmde zich vaak aan de oven,
door er tegenaan te gaan zitten. Hij bleek een longontsteking te hebben opgelopen en
overleed op 18 april 1917. De jongste dochter van Marinus en Johanna moest toen nog
geboren worden.
De broers bleven na de dood van Marinus enige tijd doorwerken in de veldoven. Dat
duurde tot omstreeks 1923. Johanna Kraesgenberg wilde wel dat er doorgebakken werd
voor de verkoop, maar de zwagers wilden dit niet.
De gebroeders Nijland hebben nog wel overwogen om de steenbakkerij van Lindenbaum
over te nemen. De broers hadden in die jaren een goed contact met de uit Gronau
afkomstige Lindenbaum. Lindenbaum wilde zijn steenbakkerij verkopen en zijn twee zonen
Willy en Hein hadden geen belangstelling. De broers Nijland waren alle drie al ver in de
vijftig en hun kinderen waren eigenlijk nog te jong. Alleen de oudste zoon van Mans, Hans
Nijland ging mee naar de steenbakkerij van Lindenbaum, samen met zijn vader Mans en
zijn oom Bernard. De gebroeders Nijland wisten, dat de familie Osse zich in Losser had
gevestigd en veel geld bezat. Zij brachten Lindenbaum in contact met Osse, waarna later
op een veiling in 1923 de steenbakkerij overging naar Osse.
De gebroeders Osse kochten de veldoven van Lindenbaum voor een bedrag van fl. 6.000.
Jans en Bernard hebben na de dood van Marinus, op hun veldoven in de jaren 1917 tot
1923 de laatste stenen gebakken. Jans heeft van deze stenen zijn boerderij aan de
Snippertweg gebouwd en Bernard bouwde een dubbele woning aan de Oldenzaalsestraat.
Bij dit werk hebben ze nog hulp gehad van Marinus Zwerink een neef van hen, die op
‘Java’ woonde.
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Personeel van de steenfabriek van Osse in 1923. V.l.n.r. J. Nijland jr.,
H. Nijland sr., B. Nijland, H. Nusmeijer en F. Osse.

Mans is na 1917 gaan werken bij een steenfabriek in Gronau en ongeveer in 1924 voor
zichzelf begonnen met een veldoven in de Beekhoek aan de weg van Glane naar
Glanerbrug. Bernard heeft Mans in die tijd ook nog vaak geholpen in de Beekhoek.
Mans had een Casseloven. In 1940 moest hij het stenenbakken staken door brandstofgebrek. De oven moest gedoofd worden en ca. 70.000 stenen gingen verloren. Zijn
zoon Hans ging later weer werken bij de steenfabriek van Osse en maakte elke dag zijn
gang op de fiets, met de broodtrommel achterop, van de Beekhoek naar de Oldenzaalsestraat. Mans heeft in de tijd tussen 1917 en 1924 ook nog gewerkt bij Osse.
Bernard Nijland stierf in 1937 op 68 jarige leeftijd aan longontsteling. Hij heeft tot zijn
dood, bij Osse als stoker gewerkt. Net zoals Marinus stierf Bernard aan longontsteking.
Het werk op de veldoven, de verdeling daarvan, leverde ieder kind, een flink bedrag op.
Bernard, Mans, Jans en de andere kinderen kochten elk hun stukje grond en bouwden daar
hun woning met ‘Nijland’ stenen. Vaanholt had een aantal woningen en Nijmeijer
besteedde het geld in zijn timmerbedrijf.
De veldoven van Lambertus ‘Lutterherm’ Nijland, zijn zonen Hermannus (Mans), Johannes
(Jans), Bernard (Zwarte Berend) en Marinus werd in 1923 gesloopt. Wat rest is een grillig
verloop in de weilanden. De eikenbomen, in een halve cirkel, markeren de plaats van het
tichelwerk. De laagte, waar de klei werd afgegraven, eromheen. De eikenbomen in een rij,
markeren de ‘zwarte weg’ waarlangs de stenen werden vervoerd. Een alleenstaande
waterput in het weiland. Stille getuigen van de veldoven van Nijland, in ’t Voswinkel.
MARCEL NIJLAND
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 2004/1
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KLEINE CEES
In elk gehucht, dorp of stad zijn wel mensen die boven de normale doorsnee bevolking
uitsteken, zich verdienstelijk maken of door zomaar een specialiteit, gedrag of historie in
de aandacht en belangstelling van anderen staan. Voor Overdinkel waren dit in eerste
instantie de boeren/grondbezitters van de grotere boerenhoeven.
Nadat in de negentiende en de twintigste eeuw zich in Overdinkel door de vestiging van
textielarbeiders een dorpskern ontwikkelde, vestigden ook winkeliers en andere ondernemers zich hier. Later gevolgd door dominee, pastoor en een dokter. Uit de groep
nieuwe bewoners ontstond langzamerhand een aantal dat ook ging behoren tot de
bekende dorpsgenoten. Ik denk hierbij aan pastoor Van Laak, dominee Van Doorn, dokter Brandenburg, politieagent Ter Laak, meester Steggink, wethouder Johannes Hassing,
gemeenteraadslid Willem Game, Tjibbe Knol en een aantal personen uit het geslacht
Klaver.
Ongetwijfeld zijn er meer bekende dorpsgenoten aan het bovenstaande rijtje toe te
voegen, het leeuwendeel in positieve zin, een enkeling negatief door zijn of haar oorlogsverleden of niet sociaal gedrag.

Cornelis de Jong (1907-1952)
Over één van de minder bekenden uit Overdinkel gaat onderstaande korte biografie.
Het betreft de musicus Cornelis de Jong (zie foto).
Cornelis de Jong, werd op 11 maart 1907 aan de Rijksweg (Hoofdstraat) te Overdinkel
geboren. Zijn ouders waren Frans de Jong en Hendrikje Bron. De geboorte werd aangegeven door vader Frans, 21 jaar en fabrieksarbeider, die vergezeld was van de heren
Cornelis Verboom, 52 jaar, van beroep koopman en Johannes Meijer, 48 jaar, van beroep koetsier, die als getuigen optraden.
Op 2 juni 1907 werd
Cornelis gedoopt in de
Hervormde Kerk te Losser. In de eerste jaren na
de geboorte, werd Cornelis gedeeltelijk door
zijn grootouders, die in
het Tiekenveen woonden, opgevoed. Frans en
Hendrikje werkten overdag in de textiel te Enschede.
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Cornelis die zeer klein van stuk was, als volwassen man was zijn lengte slechts 1,67
meter, werd meestal Kleine Cees genoemd.
Zijn volledige leven heeft zich, behoudens een kleine onderbreking te Enschede, afgespeeld in zijn geboortedorp Overdinkel. Hij woonde daar op verschillende adressen, het
laatst aan de Kerkhofweg, toen genummerd O.189. Dit waren woningen van de heer
Goorhuis, bedrijfsleider bij de firma Van Heek Verbandstoffen te Losser.
Nadat Cornelis de lagere school had doorlopen moest hij, ondanks protesten van de
bovenmeester, de heer Steggink, aan het werk. De heer Steggink was van mening dat
Cornelis beter door kon leren. Door vader Frans werd hij echter als leerling wever aangemeld bij weverij Jannink aan de Haaksbergerstraat te Enschede.
De bovenmeester had het goed gezien, Cornelis kon het werk niet aan. Vader Frans
besloot, in overleg met meester Steggink, Cornelis nog een jaar naar school te sturen.
Na dit schooljaar werd Cornelis opnieuw aangemeld als leerling wever bij de firma Jannink.
Bij Jannink heeft hij ook zijn vrouw, Grietje van de Haar, leren kennen. Op 22 jarige
leeftijd, 4 mei 1929 trad hij te Losser met Grietje in het huwelijk. Het huwelijksfeest
werd gehouden in het koffiehuis van oom Jan de Jong aan de Kerkhofweg te Overdinkel.
Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren. Dochter Hendrika Jacoba de Jong. Zij
werd geboren op 20 september 1930 te Overdinkel en is getrouwd met Alb. ten Donkelaar, voormalig directeur van de Muziekschool “De Sleutel” te Losser. Het tweede kind
was een zoon. Albertus Frans de Jong werd geboren op 3 november 1946 te Overdinkel.
Zonder zich met politiek bezig te houden, ging Cees’ voorkeur uit naar het socialisme.
Hij was afkomstig uit een rood nest: zijn vader was een van de oprichters van de SDAP
in Overdinkel.
Al op zeer jonge leeftijd maakte de muziek deel uit van Cornelis’ leven. Deze muzikaliteit zal zeker gestimuleerd zijn door zijn vader Frans en de ooms Cornelis en Willem
Pieter de Jong, die lid waren van de “Eendracht” te Overdinkel.
De “Eendracht” is ontstaan door de samenvoeging van een deel der leden van de
toenmalige muziekverenigingen “Ons Genoegen” en “Wilhelmina” en werd opgericht
op 18 november 1917. Cornelis werd in 1918 lid en speelde achtereenvolgens Sklarinet, piccolo en later dwarsfluit. Een aantal keren werd Cornelis bij de “Eendracht”
benoemd als kascontroleur. Op 14 januari 1930 werd Cornelis gekozen in het bestuur,
op 13 januari 1931 gevolgd door de benoeming als onder-dirigent.
Vanaf 1931 gaf hij ook bij hem thuis aan leerlingen les op de piccolo.
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Op deze foto uit juli 1919 van Muziekvereniging “ Eendracht” uit Overdinkel staat Kleine Cees als
ste
de
12-jarige klarinettist. U ziet v.l.n.r. 1 rij: Arie de Boer, Cornelis de Jong Frz. en Adolf van Urk; 2
rij: Jan Bakker, Aaldert Veldhuizen, Jan van Veen (dirigent), Jannes Bouwknecht, onbekend en
de
Klaas Bakker ; 3 rij: Bets Reuvers, Willem de Jong Cz, Tinus Jissink, Roelof v/d Berg, Cornelis de
de
Jong Cz, Bouwknecht, Marten van Veen, Jan Rensen, Frans de Jong Cz en Jan Visser; 4 rij: Jan v/d
Berg, Pieter Brekveld, onbekend, Kas Kamman, Jan ten Dijke, Reint van de Walle, Dirk de Boer en
Jannes van Veen.

Cornelis werd op 5 februari 1935 benoemd als dirigent van de “Eendracht” en belast
met de volledige directie over de vereniging, echter zonder daar enige bezoldiging voor
te ontvangen. Door het bestuur van de “Eendracht” werd hem, voor zijn belangenloze
werk op 3 mei 1936 voor het eerst een gratificatie van 10 gulden toegekend. Naast zijn
dirigentschap van de “Eendracht” was hij kort dirigent van het zangkoor “Ontwaak”, dit
beviel hem niet, zodat hij daarvoor bedankte.
Eerder was Cornelis op 7 april 1926 gekeurd voor de dienstplicht der lichting 1927.
Onder het nummer 48 werd hij gekeurd. Bij openbare bekendmaking van 9 april 1926
werd hem ter kennis gebracht dat hij voorgoed ongeschikt was verklaard voor de
dienstplicht.
Op 11 oktober 1929 behaalde Cornelis zijn rijbewijs A, waarmee hij gerechtigd was
voertuigen op meer dan twee wielen te besturen. In het begin van de jaren dertig reed
hij voor de firma Hassink fabrieksarbeiders naar Enschede. Hij en zijn vrouw kwamen zo
gratis op hun werk.
In de crisistijd werd Cornelis door zijn werkgever ontslagen. Door de gemeente werd hij
ingedeeld bij de werkverschaffing en geplaatst onder de Koninklijke Heide Mij. Hij werd
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o.a. tewerkgesteld te Bathmen voor het uitgraven van een kanaal en het ophogen van
de spoordijk. Hij was dan de gehele week van huis.
Regelmatig werden de werkzaamheden onderbroken voor het volgen van cursussen
o.a.: timmeren, tekenen, schilderen, boekhouden en algemene ontwikkeling. In 1935
volgde hij de motorcursus gegeven door de heer Houtman. Deze cursussen werden
gegeven in de Markeschool, door iedereen Zoekeschool genoemd. De cursussen werden georganiseerd en betaald door het comité werklozen en door de gezamenlijke
bonden. Controle of de cursus wel werd gevolgd gebeurde door middel van een stempelkaart die men moest laten afstempelen door de heer Dokter.
Halverwege de jaren dertig kon Cornelis weer aan de slag bij de firma Molkenboer te
Oldenzaal. Later ging hij wegens de betere verdiensten naar de firma Niehues & Dütting
in Nordhorn, in 1939 gevolgd door Richtersbleek te Enschede.
Tijdens de oorlog, vanaf 28 april 1943 werkte hij in ploegendienstbij Rawe & Co te
Nordhorn. Het werken in Duitsland als grensganger had het voordeel niet verder Duitsland ingezonden te worden. Regelmatig kon hij hier met Russische meisjes, die ook in
Nordhorn werkten, lappen stof tegen vlees en vet ruilen. Zelfs het poppenwagentje van
dochter Rie werd in Duitsland tegen sokken geruild.
In de tweede helft van 1944 bleef Cornelis van zijn werk thuis. Hij dook onder omdat de
Duitse grenspolitie hem een aantal tanden uit de mond had geslagen vanwege het feit
dat hij niet snel genoeg reageerde op zijn naamletter Jot.
Vanwege de Arbeitseinsatz vond er op 25 oktober 1944 in Overdinkel een razzia plaats.
Vluchten was niet mogelijk omdat alles was afgezet door Fallschirm-Jäger. Alleen de
mannen die thuis een goede schuilplaats hadden, ontsnapten aan de speurneuzen.
Cornelis die niet in zijn schuilplaats op zolder, achter de schoorsteen, zat werd opgepakt en afgevoerd en lopend via de Glane naar de Eilermarkschool in Gronau gebracht.
Een aantal bij razzia’s opgepakte Rotterdammers, was ook in deze school ondergebracht, o.a. de bekende liedjeszanger Eddy Cristianie.
Echtgenote Grietje liet het er niet bij zitten en zag kans van dokter Van Schie een brief
te krijgen waarin stond dat Cornelis leed aan de besmettelijke ziekte TBC. Op 27 oktober 1944 werd hij in vrijheid gesteld omdat er blijkbaar toch wel angst was voor TBC.
Hem ontbrak echter het bewijs niet aan de Arbeitseinsatz deel te hoeven nemen, met
het risico opnieuw opgepakt te worden. Op 9 november 1944 wist Grietje met assistentie van mevrouw Liesbeth van der Veen, die van geboorte Duitse was en zich goed
verstaanbaar kon maken in het Duits, van de ‘Deutscher Dienststelle beim Arbeitsamt,
Dienstsitz Enschede’ een brief los te peuteren waarin stond dat C. de Jong, ‘am 27-101944 als untauglich zurückgeführt und hiermit zum Westwalleinzatz entpflichtet wird’.
Regelmatig melden bij het arbeidsbureau werd hem echter verplicht gesteld. Dit resulteerde wel in het lopen van kabelwacht of het bewaken van de distributiekantoren te
Oldenzaal en Losser.
Tijdens de oorlog volgde Cornelis op zaterdag te Enschede muzieklessen bij de heer
Langefeld om zich verder te bekwamen in het vak van dirigent. De heer Langefeld die
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o.a. Kapelmeester-Luitenant was van de Politiekapel Enschede, verstrekte daarvoor op
29-10-1944 een schriftelijk bewijs.
Naast bovengenoemde studie volgde Cornelis na de oorlog nog een schriftelijke cursus
dirigeren en componeren bij de bekende componist Piet van Mever.
Ondertussen liep de oorlog naar het eind. Op 7 maart 1945 staken de Amerikanen bij
Remagen de Rijn over. Op 30 maart 1945 nam de bevrijding van Oost- en Noord - Nederland een aanvang. Op 1 april 1945 werd Enschede bevrijd. Overdinkel werd op 3
april bevrijd na een aantal schermutselingen tussen de Duitsers en de Engelsen, waarbij
de R.K. kerk te Overdinkel twee voltreffers kreeg en 17 Duitsers het leven lieten.
Al voor de bevrijding was Cornelis benaderd om zich onmiddellijk na de bevrijding beschikbaar te houden voor de handhaving van orde en gezag te Overdinkel. In eerste
instantie van 1 april 1945 tot juni 1945 onder gezag van het grenscommando N.B.S. te
Enschede, onder leiding van de heren Oosting en Bothenius Lohman.
Het plaatselijke gezag werd in eerste instantie uitgevoerd door de plaatselijke commandant te Losser, de heer M. Bolhaar.
In Overdinkel werd de orde geregeld door de heren Hassink, Game, de agent van politie
Ter Laak en de douanebeambte Renderink.
Cornelis deed eerst dienst zonder bewapening, in burger alleen met een witte band om
de arm met daarop B.S. Later werden ze wel voorzien van wapens. De taak bestond
onder andere uit het mede-arresteren en bewaken van gevangengenomen NSB-ers.
Ook behoorde daartoe het verrichten van bewakingsdiensten op de bruggen te Overdinkel en de Glane, omdat hier veel onbetrouwbare personen probeerden te passeren.
Het assisteren van de afdeling I en A bij het opsporen van clandestiene jeneverstokerijen en andere economische delicten behoorde ook tot de activiteiten.
Op 1 juni 1945 werd Cornelis aangesteld als sectiecommandant van de derde sectie te
Overdinkel. Zijn pelotonscommandant was de heer J. Bakker.
Cornelis ging op 1 november 1945 als sergeant van Speciale Diensten, oorlogsvrijwilliger, over naar de Koninklijke Landmacht, korps Gezagstroepen. Hij was gelegerd
op het Vliegveld Twenthe en tijdelijk in het militaire kamp Vosschebos te Wierden,
wegens een kadercursus voor onderofficieren van de Koninklijke Landmacht. In eerste
instantie werd zijn taak die van wachtcommandant.
In opdracht van de reservekapitein J.G. van Bussbach richtte hij de Stafmuziek der 4
militaire afdeling op, waarvan hij ook de eerste kapelmeester werd.
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de

Het hiervoor genoemde Stafmuziekcorps werd later de huidige Luchtmachtkapel. Zie ook het
artikel over dit onderwerp in Oet Dorp en Marke 2000-4. Bij dat artikel zijn, behalve bovenstaande
foto, ook alle namen (voorzover bekend) van de afgebeelde personen afgedrukt.

De afkeuring voor de militaire dienst bezegelde Cornelis’ lot. Hij werd per 1 augustus
1946 uit militaire dienst ontslagen. Na zijn ontslag als militair trad hij als wever in dienst
bij de firma J.F. Scholten aan de Haaksbergerstraat te Enschede.
Ook het verenigingsleven in Overdinkel kwam weer op gang. Vanaf 29 oktober 1944 tot
juli 1945 was ook zijn vereniging de “Eendracht” niet actief geweest. In juni 1946 nam
Cornelis het dirigentschap van de “Eendracht” weer op zich, onderhand wel tegen een
salaris.
In 1947 bij zijn 12 ½ jarig jubileum kreeg hij door de “Eendracht” een ‘dirigeerstokje in
kistje’ aangeboden.
Onder zijn leiding werden regelmatig eerste prijzen binnengehaald. Zo ook op 29 augustus 1948 te Ootmarsum , met 110 punten in de eerste afdeling. Tevens ontving
Cornelis de ‘Zilveren medaille voor de Directeur, die met zijn vereniging het hoogste
aantal punten behaalde over het hele concours, in de rubriek opvattingen’. Cornelis
ontving bij de “Eendracht” vanaf 1949 een verhoging van zijn directiegeld. De vergoeding bedroeg toen veertig gulden per maand, voor elk concert fl. 7,50.
Zaterdag 13 augustus 1950 bracht Cornelis de “Eendracht” op een concours in Ter Wolde in de Ereafdeling. Op 23 september 1950 gevolgd door een feestavond, waarvoor hij
met een auto van huis werd gehaald. Zondag 19 augustus 1951 werd op het muziek
ste
concours te Haaksbergen in de Ereafdeling een 1 prijs behaald met 107 punten. Zondag 26 augustus 1951 werd de dirigent voor dit succes een serenade gebracht. Op 1
september 1951 gevolgd door de huldiging van Cornelis en rondrit door het dorp in een
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open koets. Hierna werd door de muzikanten met hun vrouwen en verloofden in ‘Ons
Huis’ een feest gevierd.

Muziekvereniging “Eendracht” te Overdinkel omstreeks 1951. Onderste rij (v.l.n.r.): Jassies, Bonne
e
Hankel, Andries v.d. Veen, Grietje Dokter, Jan Naberman. 2 rij:Gerrit ten Bruggencate, Egbert ten
Bruggencate, John Veenvliet, Willem ter Haar, dirigent Cees de Jong, Roelof v.d. Berg, Klaas Bake
ker, Aard v.d. Wal. 3 rij: Ep v.d. Berg, Paul Dam, Freek Lassche, Bertus Lassche, Luwe Bakker,
e
Hendrik v.d. Berg, Herman Fisschelier, Johannes Hankel, Bets Reuvers, Ep Bouwhuis. 4 rij:
Willem Huuneman, Broer Grutter, Egbert Lassche, Johan v.d. Walle, Gerrie Grutter, Hans Hankel,
e
Johan Knol, Chris van Attekum, Arie de Boer. 5 rij: Hendrik van Veen, Jan Dokter, Akkerman,
Eggen, Jan Bakker, Piet Schipper, Tjibbe v.d. Berg, Hendrik van Baal, Frans de Jong, Jan v.d. Berg.

Als waardering voor het goede werk van Cornelis werd op 1 september 1951 het directiegeld op ƒ 50 gesteld. Ondertussen had Cornelis ook het dirigentschap van de Chr.
Harmonie te Hengelo en Unisson te Boekelo op zich genomen, waar ook de successen
niet uitbleven.
In de week voor Pinksteren 1952 werd Cornelis getroffen door een hartaanval en opgenomen in het ziekenhuis Ziekenzorg te Enschede. Deze keer liep het goed af.
Kort voordat Cornelis het dirigeerstokje weer mocht oppakken, werd hij op 14 augustus
1952 tijdens de repetitie niet goed en begaf zich naar huis. Onderweg naar huis werd
hij aan de Schoolweg voor het huis van de familie Holtslag door een hartstilstand getroffen en is daar overleden. Later in de avond werd hij door de buren en bekenden op
een ladder, zoals toen wel gebruikelijk was, thuis gebracht.
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De toenmalige secretaris van de “Eendracht”, de heer P. Schipper, heeft van de begrafenis op 19 augustus 1952 een verslag gemaakt, waarvan hierna een uittreksel.
“Bij “Ons Huis” werd de vereniging opgesteld met voorop twee damesleden met de
verenigingskrans. Achter de “Eendracht” volgde de Hengelose Muziekvereniging welke
ook compleet was opgekomen om hun dirigent de laatste eer te bewijzen, eveneens
met een bloemstuk. Van hier werd afgemarcheerd naar het sterfhuis waar zich intussen
een grote menigte had verzameld, ondanks het slechte weer, om de alom geziene Cees
naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Nadat het stoffelijke overschot door leden
van de “Eendracht”, Hengelose “Chr. Harmonie” en “Unison” Boekelo de koets was
ingedragen werd afgemarcheerd onder geroffel der tamboers van onze vereniging, die
zich uitstekend van hun taak kweten. De koets was letterlijk bedolven onder kransen en
bloemstukken waaronder die van de Comm. van Bijstand en ons vrouwencomité. Op de
begraafplaats “De Ebeltjeshof aangekomen stelden beide verenigingen zich in colonne
op terzijde van het grote middenpad.
Op een sein van onze voorzitter werd door de vereniging de Marche Funébre van Chopin ingezet, onder welke tonen het stoffelijke overschot door voren genoemde personen vanaf de koets naar het graf werd gedragen. Onder crescendo trommelgeroffel
neeg de kist langzaam in het graf, waarna het open graf geheel door kransen en bloemstukken werd bedolven.
Na deze plechtigheid sprak als eerste onze voorzitter Joh. Hankel. Spreker memoreerde
het vele en harde werken van De Jong, welke zich geheel door zelfstudie heeft opgewerkt tot wat hij nu was, weliswaar nog niet zo bekend als een of andere beroepsdirigent maar die toch op alle concoursen erkend werd als een muzikaal goed onderlegd
persoon welke men niet moest onderschatten. Hierna werd gesproken door de voorzitter der Chr. Harmonie de heer P. Hoekman die tevens sprak namens Unison Boekelo.
Spreker zeide dat dankzij de werkkracht van de thans overledene de Chr. Harmonie een
tijd heeft gekend zoals zij nog nooit heeft gehad. Nu wij afscheid moeten nemen valt dit
zeer zwaar. Ten slotte sprak ds. van Doorn. Deze memoreerde er aan dat een der
grootste musici een werkstuk heeft gewijd aan het lijden van Christus. Joh. Seb. Bach
heeft dit werk gecomponeerd zoals Mattheüs dat heeft geschreven. Daarin hoort men
een koor dat een koraal laat horen. Als het lijden van Christus het hoogtepunt heeft
bereikt en hij uitroept: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”, wordt het
stil op Golgotha en dan zet de Gemeente in:”Wen ich einmal solI scheiden”. De Overledene ging vaak naar de uitvoering van de Mattheüs Passion en zal vaak dit koraal gehoord hebben. Nadat onze vereniging dit koraal had gespeeld, bad ds. Van Dooren het
Onze Vader. Hierna defileerden de corpsen langs de groeve.”
BERTUS DE JONGEBURCHT
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 2004/4. (De bij dit artikel afgebeelde
foto’s zijn beschikbaar gesteld door de auteur).
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OMZIEN IN WROK OF VERGEVEN?

Niet alleen Nederlanders hadden het moeilijk in de oorlog. Ook voor Duitsers die in Nederland woonden brak een moeilijke periode aan. Als zogenoemde ‘Rijksduitsers’, hadden zij het vaderland te dienen, ook al voelden zij zich vaak helemaal geen Duitser meer
en woonden zij hier soms al hun hele leven. Een grensdorp als Losser kende verschillende inwoners met de Duitse nationaliteit. In Oet Dorp en Marke (1995-1) heeft Aloys
Kortemeier (1911-2001) zijn belevenissen wereldkundig gemaakt. Tien jaar later, in het
speciale nummer uit 2005 bracht Gusti Zurhorst het hierna volgende persoonlijke verhaal als kind van een Rijksduitser naar buiten. De foto’s bij dit artikel zijn afkomstig uit
het archief van de auteur. (Red.)

Het is 13 januari 1941. Samen met moeder Dina stonden Gusti, Hennie en Ellie omstreeks tien uur ’s morgens buiten in de kou om vader Heinz uit te zwaaien. Vader
droeg een gabardinejas en had een hoed op. Achter op de bagagedrager van zijn fiets
een tas met wat spullen. Moeder kon haar tranen bijna niet bedwingen, maar voor ons
kinderen hield ze zich groot. Na een innig afscheid vertrok vader naar Oldenzaal om
verder te reizen naar Zwolle waar hij zich moest melden. Ik zie het beeld nog zo voor
me toen hij bij de tuin van Ten Brink om de hoek verdween. Moeder had stil verdriet.
Ze gaf mij een kop en schotel en zei: “Tante Feem is vandaag jarig. Loop jij maar even
naar de Esch om haar te feliciteren. Ik ging op weg en hoewel ik nog geen zes jaar was,
voelde ik dat er dingen stonden te gebeuren waarvan ik de reikwijdte natuurlijk nog
niet kon bevatten.
Toen ik leerplichtig werd (zie foto) ging
ik naar de Sint Martinusschool en had
als meester de heer B. Omdat ik linkshandig was moest ik rechts leren schrijven en dat gebeurde op een bepaald
niet lichtzinnige wijze. Ik moest regelmatig bij de lessenaar komen en kreeg
een behoorlijk aantal tikken met de
liniaal over mijn linkerhand en dat was
pijnlijk. Telkens weer.
Midden in het schooljaar moest ik plotseling naar de school voor Rijksduitsers in Hengelo. Mijn moeder had brood voor mij klaar gemaakt, in papier gewikkeld, en thee in een
glazen fles gedaan. Toen de bus bij de school aankwam stapten eerst de oudere jongens uit. Ik zag dat ze achteloos hun schooltas tegen een dikke boom op het schoolplein
gooiden. Ik dacht dat dat normaal was en dus gooide ik ook mijn tas zonder nadenken
tegen de boom. Toen we naar binnen werden geroepen pakte ik mijn tas op en merkte
dat de fles met thee aan diggelen lag en dat mijn boterhammen kletsnat waren. Die dag
heb ik echt honger geleden want ik durfde niemand om een boterham te vragen.
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Omstreeks Pasen 1943 moest ik de eerste H. Communie doen en dat zou gebeuren in
de kapel van het toenmalige St. Jozefziekenhuis in Enschede. Het was een zonnige dag
toen moeder, tante Annie, zus Ellie en ikzelf op een open boerenkar vanuit Losser naar
Enschede togen. Ellie was bruidsmeisje. Na de plechtigheid werden er foto’s gemaakt in
de voortuin (nu de parkeerplaats van het MST, locatie Stadsmaten).
In de strenge winter van 1943 hoorde ik dat er
100 harde turven verkregen konden worden als
je met de stamkaart naar het gemeentehuis
ging. Omdat ik mij als oudste verantwoordelijk
voelde ging ik naar mijn moeder om de stamkaart mee te nemen. Maar moeder wilde dat
eerst niet. Na lang aandringen is ze toch gezwicht. Er stond een rij tot ver buiten het gemeentehuis. Langzaam maar doelgericht baande ik mij een weg langs de volwassenen en
stond toen voor het bureau van de ambtenaar.
Ik kon amper op het bureau kijken omdat ik
klein van stuk was. “En jongeman”, riep de
ambtenaar, “wat kom jij hier doen?” Ik vertelde
hem dat ik ook 100 harde turven wilde ophalen
bij de kolenboer, de Voute. Eerst aarzelde hij
maar pakte tenslotte toch mijn stamkaart en
vulde met potlood de gegevens in. Goed voor
100 harde turven.
Vader Heinz Zurhorst met zijn moeder
in 1944 in Ochtrup.

Daarna snelde ik naar huis, leende ergens een kar, ging naar de kolenboer, kroop voor
en laadde de kar vol met 100 harde turven. Wat was ik trots. De volgende dag merkte ik
dat het geschrevene op de stamkaart makkelijk uit te gommen was. Toen dacht ik, als ik
over twee dagen weer naar de gemeente ga, zit er misschien een andere persoon en
dan haal ik nog een keer 100 harde turven voor moeder. Zo gezegd, zo gedaan. Toen ik
bij het gemeentehuis kwam stond er weer een rij. Net als de vorige keer duurde het
niet lang of ik stond weer vooraan. En ik schrok want het was dezelfde ambtenaar.
Toen ik aan de beurt was en vertelde dat ik gehoord had … onderbrak hij mij en vroeg:
“Was jij hier gisteren ook al niet?” Ik zei ijskoud nee, wat moest ik anders? De man
keek mij aan, pakte een potlood, maakte de punt nat met zijn tong en schreef op de
stamkaart. “Goed voor 100 harde turven”. Ik dolgelukkig naar huis en herhaalde wat ik
twee dagen eerder ook had gedaan. Toen ik later de stamkaart bestudeerde bleek dat
hij een anilinepotlood had gebruikt en dat kun je niet uitgummen. Als ik het mij goed
herinner was de naam van de ambtenaar Meijerink.
Hoewel moeder als echtgenote van een Rijksduitser recht had op dubbele stamkaarten,
heeft ze daar nooit gebruik van gemaakt. Moeder heeft nooit een beroep gedaan op
hulp van de gemeente. In één van zijn brieven naar het ministerie heeft burgemeester
Van de Sandt dat later nog eens duidelijk onderstreept.
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Op een dinsdag in februari 1945 kwamen we met de schoolbus uit Hengelo en reden
omstreeks half twee over de Boddenkampsingel, waar een groot aantal huizen in brand
stond. Het bleek dat er een bombardement was geweest met brand- of fosforbommen
en die waren her en der terecht gekomen. Het was een verschrikkelijke aanblik.
Schreeuwende en huilende mensen liepen op straat, terwijl men probeerde te redden
wat er te redden viel. Die aanblik vergeet je nooit. Ook bleek omstreeks die tijd een
trein tussen Hengelo en Enschede beschoten te zijn door Duitse vliegtuigen. In die trein
zaten een priester en een lerares van mijn school. Oorlog is en blijft misdadig.
Toen de oorlog afgelopen was
moest ik weer terug naar de Sint
Martinusschool en begon in de
vierde klas bij meester Bosman uit
Boskoop. Maar ik had een groot
probleem met Nederlands schrijven
omdat ik de laatste jaren steeds
had moeten lezen en schrijven in
de oude Duitse taal. Via bijlessen
van meester Mulderink, het ‘hoofd
der school’, heb ik mij moeten
bekwamen in het Nederlands.
Personeel kapsalon Nijenhuis (ca. 1920). De man op de
voorgrond is Heinz Zurhorst.

Voor de meeste mensen begon langzamerhand het gewone leven weer op gang te
komen, maar helaas niet voor mijn moeder en de kinderen. Zonder al te diep op het
verleden in te gaan wil ik toch een aantal gebeurtenissen noemen die mijn leven er niet
leuker op hebben gemaakt. Opmerkelijk is overigens wel dat Lies, de weduwe van Franz
Benneker die vlak voor het einde van de oorlog door Duitse soldaten was doodgeschoten, een aantal jaren als huishoudelijke hulp voor mijn moeder heeft gewerkt.
Vader vertrok op 13 januari 1941 en kwam officieel terug in Losser in september 1947,
ongeveer tweeëneenhalf jaar na de bevrijding. Moeder heeft gedurende zijn afwezigheid de kapsalon altijd voortgezet. Na de terugkeer van vader heeft deze het kappersvak weer opgepakt aan de toenmalige Voorstraat D 205 (huidige Brinkstraat/hoek Martinusplein). Het werd hem in eerste instantie niet makkelijk gemaakt. Door tussenkomst
van burgemeester Van de Sandt, die een aantal brieven aan het ministerie heeft geschreven, kwam er eindelijk rust in huize Zurhorst. Wij zijn die burgemeester veel dank
verschuldigd.
Op 11 januari 1956 kreeg mijn vader de Nederlandse nationaliteit en dus zijn kinderen
ook. Al vóór de oorlog had mijn vader het Nederlanderschap aangevraagd maar door
de bureaucratie was dat toen helaas niet gelukt. Veertien dagen nadat mijn broer en ik
Nederlander waren geworden zaten we aan de Grundellaan in Hengelo, al een test te
maken om te dienen in het Nederlandse leger!! Hennie werd afgekeurd omdat hij één
centimeter te klein was. Ik werd ingedeeld bij de landmacht voor de AAT (Aan- en Afvoertroepen) en later, na mijn HTS opleiding bij de Genie, voor de officiersopleiding.
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Uiteindelijk ben ik als eerste luitenant op 1 oktober 1995 afgezwaaid bij de Koninklijke
Luchtmacht, standplaats Vliegbasis Twenthe.
Toen ik in 1949 naar de MULO in Enschede ging ervoer ik de haat tegen de Duitsers. Er
waren enkele leraren bij die dit niet onder stoelen of banken staken. Na het behalen
van mijn diploma ben ik naar de toenmalige UTS (Huidige MTS) gegaan en heb mijn
voornamen August Heinrich veranderd in Augustinus Hendrikus, omdat ik wilde voorkomen wat er op de MULO was gebeurd!
Omdat wij inmiddels de Nederlandse nationaliteit hadden verworven, heb ik toen ik
naar de HTS ging mijn voornamen weer veranderd in - zoals ik heet - August Heinrich.
En die zal ik nooit meer wijzigen. Ook de naam Zurhorst spreek ik op zijn Duits uit omdat ik mijn roots nooit meer zal verloochenen.
Na de militaire dienst was mijn eerste burgerbaan bij een heel bekende Joodse familie
in Enschede. Ik heb daar ruim drieëneenhalf jaar gewerkt als manager. In de jaren negentig heb ik een andere Joodse familie leren kennen en daar heb ik ook voortreffelijke
contacten mee.
Ten slotte wil ik nog memoreren dat
Joop en Anna Kellerhuis (van de Vivowinkel aan de Achterstraat) gedurende
alle oorlogsjaren een steun en toeverlaat zijn geweest voor onze moeder en
dat na terugkeer van vader de twee
echtparen vriendschap hebben gesloten voor het leven! Mede door hun
inzet heeft de toenmalige pastoor
Poelman er voor gezorgd dat de ontmoetingen bij de grens in Glane (waar wij vader in de tijd vóór zijn officiële terugkeer
naar Nederland in de weekends konden zien) niet meer hoefden plaats te vinden met
een hoog hek als scheiding. (Op de foto ziet u vader met Joop Kellerhuis).
Op 5 mei 2005 zal het voor de meeste Nederlanders zestig jaar geleden zijn dat Nederland in zijn geheel werd bevrijd. En dat is een heuglijk feit. En hoewel het voor mij dan
pas 57 ½ jaar geleden is, wil ik mij aansluiten bij de feestvreugde van alle Nederlanders,
omdat vrede het hoogste goed is dat de mensheid kan overkomen.
Ik wil dan ook met dit schrijven over het verleden, dat toch jarenlang mijn leven beheerst heeft, alle mensen die dit jaar de Bevrijding mogen vieren, vergeven en niet
meer omzien in wrok.
Ik meen dit van ganser harte.
GUSTI ZURHORST
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 2005/1 (Bevrijdingsnummer)
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GEBOREN OP DE GAFFEL

Eén van onze buitenlandse leden is de heer Alphons Lussing. Hij woont al vele jaren in
Spanje en reageerde op ons Bevrijdingsnummer (Oet Dorp en Marke 2005/1) met het
hierna afgedrukte verhaal, dat zeer de moeite van het lezen waard is. De redactie wil de
heer Lussing voor deze bijdrage dan ook heel hartelijk bedanken.

Geboren op “De Gaffel” in januari 1932 was ik dus 8 jaar toen op 10 mei 1940 de Duitsers Nederland binnentrokken en na enige dagen strijd,vooral op de Grebbeberg en een
verschrikkelijk bombardement op Rotterdam, ons land veroverden en bezetten.

De grensbewaking, gelegen bij ” ’n Mölnnboer” aan de Zwarte weg, nu Gildehauserweg,
was verdwenen en ’s zaterdags trok de boerenwagen met paard van boer Vreriks volgeladen met de uitrustingen van de grenssoldaten, begeleid door een Duitse soldaat op
de fiets, door het dorp richting Gronau.Het was voor ons een beschamende vertoning
en de mensen sloegen het met ontzetting gade. De Duitse bezetting was begonnen!
De vertegenwoordiger van Douwe Egberts, de heer Winkels, raadde ons aan meer tabak en koffie in te slaan, want dat zou wel eens moeilijk te verkrijgen kunnen zijn. Hij
kreeg gelijk.
In de extreem koude winter van 1944 hadden veel Nederlanders, vooral in het westen,
het heel moeilijk en niet weinigen stierven de hongerdood. Er was een bonnensysteem
ingevoerd, dat werd uitgevoerd door het distributiekantoor. Ook in Losser was het
slecht. Er werd een zgn. “gaarkeuken” geopend bij slagerij Hogebrink, waar de mensen
kant en klare maaltijden konden afhalen.
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Ook werd er een wachtdienst ingevoerd. Langs de telefoonkabels en treinrails moest
men afwisselend wacht lopen: de zgn “kabelwacht”. Dit was om sabotage te voorkomen. Op de oude toren was een wachthuisje geplaatst, waaruit men het hele dorp en
de omgeving kon overzien en daar moest men ook wacht houden. Niet zo leuk als er
luchtgevechten waren, want je kon nergens naar toe om dekking te zoeken als het er
om ging. Het angstzweet brak de wacht dan uit. Er werden razzia’s gehouden om jonge
mannen op te pakken en naar Duitsland te sturen, waar ze dan tewerk zouden worden
gesteld. Men verstopte zich of probeerde te ontkomen. Zo werd Frans Benneker op de
vlucht in het veld door de Duitsers dood geschoten! Heel tragisch.
De Joden moesten een ster dragen en werden afgevoerd naar de beruchte concentratiekampen, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Auschwitz etc. Zo ook onze overburen, de bekende slager en geliefde familie Zilversmit.

De familie Zilversmit had een slagerij in wat nu de Brinkstraat heet (in het pand waar nu
Intertoys is gevestigd). De man met de hoed is Mozes Zilversmit, naast hem Nolles Douma.
Aan de andere kant van het varken v.r.n.l. H. ter Fenne (Heinings Hein, huisslachter) Gerards
(politieagen) en Frans Velthuis. Op de voorgrond v.l.n.r. D. Velthuis, J. Meijerink, J. Gerards
(zoon van de poltieagent) en G. Velthuis.

Vaak mochten we bijvoorbeeld met Pasen bij de oude mevrouw komen, die heel lief
was, en dan kregen we ongedesemd brood (zgn. jodenkoek), maar ook andere lekkernijen. Zij werden successievelijk afgevoerd, Mozes met zijn vrouw en zijn twee zonen,
1
de fantasierijke verteller Siegfried en Herman met vrouw en dochtertje . Mijn moeder
huilde toen ze afscheid kwamen nemen. Later kregen we nog een briefje op slecht
1

Hier laat het geheugen de auteur in de steek, want Mozes Zilversmit was al in 1934 overleden. Zie ook het
laatste artikel in dit boek (van de hand van de heer Johan Blokhuis).
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papier met potlood geschreven, uit het kamp gesmokkeld. Goede, lieve en totaal onschuldige mensen, vermoord door de tiran Hitler, die de “Total Vernichtung der Juden”
verordende.
Hun grote huis werd bezet door de beruchte S.D. (Sicherheits Dienst) en de slachterij
werd gebruikt als keuken voor de Duitse soldaten. Als ze dronken waren schoten ze van
boven dwars door de vloeren, tot grote schrik van de familie Wiehink, die beneden
woonde.
Mijn broer Joop was leider van de verzetsbeweging de zgn. “ondergrondse” en vaak
kwam een lid (Tiehuis) bij ons achter het huis de poort binnen en vroeg dan heel geheimzinnig en met sonore stem: ” Is de baas er ook?”. Zie ook het boek van Johan Luizink “In Losser is niets gebeurd…”. Mijn broer Henny zat ondergedoken bij boer Weusthof in De Lutte.
Er gebeurden allerlei geheimzinnige dingen.Willy, mijn broer en ik sliepen naast elkaar
in één bed en op dezelfde kamer stond nog een tweede bed. Het kwam voor dat, als we
’s morgens wakker werden, er in het andere bed een vreemde man lag die Frans sprak,
of op een andere keer iemand die Engels sprak. Het waren piloten van de R.A.F. die
afgeschoten waren door de Duitsers, met de parachute naar beneden waren gekomen
en door Joop en zijn mannen opgevangen en in het holst van de nacht naar ons huis
waren gebracht. Ook heeft hij, samen met Willem Game op een avond een Joods meisje uit een ziekenhuis in Gronau gehaald en heeft hij een lid van de ondergrondse, dat
door de Duitsers was opgepakt en gevangen gezet, uit de politiecel in Denekamp gehaald; met groot gevaar voor eigen leven.
Dat waren zeer gewaagde acties en ze hebben altijd veel geluk gehad, dat ze niet gepakt zijn. Bij ons thuis lagen, op de logeerkamer, zelfs geweren. Overigens zijn die nooit
gebruikt. Ze waren buitgemaakt op de Duitsers of gedropt vanuit een Engels vliegtuig.
Als het ontdekt zou zijn, was ons huis waarschijnlijk opgeblazen en zou er van de familie
niemand meer over zijn geweest.
In het “Vogelbos”, zo genoemd omdat de familie Vogel er woonde (ook wel Ledeboersdennen) aan de Enschedesestraat was het benzinedepot van het vliegveld en daar werd
gewerkt door Russische krijgsgevangenen, die ondergebracht waren in de bewaarschool van Maria Bijstand. Als we op de fiets van school uit Enschede terug kwamen,
hielden we ons vaak vast aan de vrachtwagen die deze Russen vervoerde. Zij zongen
dan “ Oh lipada, oh lipada, enz.” Omdat we vlak bij de scholen woonden, kenden we de
meesten van hen. We leerden ook al wat Russisch: dobre witsche, dobre yen, etc. Zij
vroegen ook aan ons wanneer er een H. Mis was en dan gingen ze met ons mee naar de
kerk.
Onder de Duitsers waren ook enkele priesters en omdat ik misdienaar was, werd ik, als
ze even konden, ingeseind en ging ik met hen naar de kapel van Maria Bijstand, waar ze
dan de H. Mis opdroegen. Het moest allemaal stiekem gebeuren, want de Duitse commandant mocht dat natuurlijk niet weten. Na de oorlog kreeg ik nog een prentje toegestuurd van Pater Fulgenz, die het er dus levend van af had gebracht en uit de oorlogshel
naar zijn klooster in Duitsland was teruggekeerd. Ik was er heel blij mee.
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In Losser werd een groep “Fallschirmjäger” gedetacheerd en in drie scholen ondergebracht. Van de Mariaschool liep een telefoonkabel naar de Aloysiusschool. Deze liep
over het dak van ons huis en de ondergrondse had de kabel afgetakt met een afluisterkabel naar beneden. Mijn zuster Ina zat dan vaak met een koptelefoon de Duitsers af te
luisteren. Zodoende wisten we o.m. al eerder dan de soldaten zelf dat ze naar het front
zouden worden gestuurd. De tijd echter dat ze er nog waren was vaak heel spannend.
Er was geen elektriciteit, alles moest verduisterd worden i.v.m. de vele bombardementen die de “Tommy´s” uitvoerden boven Duitsland, op het ‘Ruhrgebiet’. Dan rammelden de deuren bij ons thuis door de luchtdruk. Omdat er voor de jeugd natuurlijk helemaal geen vertier was, kwamen vrienden van mijn broers ’s avonds vaak buurten, ondanks dat je niet buiten mocht komen.
Zo kwam ook vaak Gerard Nijenhuis (de kapper) en om plm. tien uur moest hij natuurlijk weer naar huis.Wij, Willy en ik, lagen dan al in bed. Op een avond keken we door
het raam en zagen we twee Duitsers, die wacht hadden, met hun geweren post vatten
naast het huis van Niemeyer (Poppen) vrij vlak voor ons huis. Dat huis stak iets vooruit
in de straat. Ze stonden dus verdekt opgesteld en konden zodoende de hele straat
overzien. Het was aardedonker die avond. Opeens ging bij ons de achterdeur open en
Gerard kwam naar buiten. We konden niets meer doen, want dan zouden we hem
verraden. Hij keek omzichtig om de deur van de poort maar door het donker zag hij
eigenlijk niets. Wij keken gespannen toe. Hij nam een run en liep in volle vaart hoog
tegen die Duitsers op, die doordat het zo onverwacht gebeurde, zich ook doodschrokken. Nijenhuis maakte dat hij wegkwam naar zijn huis tegenover ons. Zelden heb ik
iemand zo snel zien rennen. De Duiters riepen nog: ”Halt, stehn bleiben, oder wir
schiessen!”. Maar Gerard was allang thuis.
Door de aanwezigheid van Duitse jachtvliegers op het vliegveld Twente waren er ook
vaak luchtgevechten. En er was luchtafweergeschut op de Engelse vliegtuigen, die
overvlogen om Duitsland te bombarderen. De scherven kwamen dan vaak net naast
ons naar beneden. Trees Reehuis kreeg eens een scherf dwars door het zakje op haar
jurk. Op een avond was een Engels vliegtuig in brand geschoten. Het vloog nog heel
langzaam en iedereen dacht dat hij op het dorp zou neerkomen. Iedereen doodsbang
natuurlijk en het was heel angstaanjagend. Hij kwam tenslotte nabij Naafs in de Zoeke
terecht.
Erger was het op een zondagmorgen. Er waren weer zware luchtgevechten en een
Duitse jager, die was geraakt en in brand geschoten, kwam naar beneden. Hij probeerde de Welp (groot grasgebied tussen dorp en Dinkel) te bereiken. Hij kwam naar beneden, raakte het dak van Donker trok weer op voor het hoge huis van de Coöperatie,
alwaar Rein Veenman boven voor het raam lag met een gebroken enkel en het in een
flits voor zich zag gebeuren. Nog over het klooster heen boorde het brandende vliegtuig zich in de doorgang tussen twee huizen van het Rode Dorp.Vlak naast het huis van
de familie Stegge. Alles vloog in brand en de helft van de leden van de familie Stegge
die thuis waren, kwam heel tragisch in de vlammen om. Die het overleefden waren
overdekt met brandwonden. Het was verschrikkelijk. De piloot lag later dood in de
schuur van de boer er tegenover, onder een wit laken.
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Het knalde verschrikkelijk door alle
munitie van het vliegtuig die ontplofte en die in de tuin van het
klooster terecht was gekomen.
Later vond ik de revers van de
piloot met de wings, die van zijn
uniform waren gerukt. Heb het nog
lang bewaard. Dat was de tragedie
van de oorlog.
Op een dag werden de Duitse soldaten gegroepeerd en marcheerden af, richting Gronau. En vandaar
richting front. We liepen nog een
eind mee, met onze priesters, maar
werden ruw weggejaagd door de
commandant. Zij werden gedwongen om te zingen, maar er kwam
bijna geen geluid uit. Ze wisten: dit
is het einde.
Vlak voor het einde van de oorlog,
in april 1945, het liep tegen Pasen,
kwamen andere Duitse soldaten op
de terugtocht vanaf Enschede zelfs
nog met een grote tank om Losser
te verdedigen of om de geallieerde troepen tegen te houden. De tank, een “dikke Berta”, werd opgesteld op de inrit van de Fout (de oude bijnaam van Nijkerken) met de
loop richting Glane.
Wij vreesden het ergste. Zou er dan in Losser nog gevochten worden? Als deze tank
werkelijk zou gaan schieten en de geallieerden terug zouden schieten, zou er van de
kern van Losser niets overblijven en zou het werkelijk wel heel gevaarlijk worden.
Gelukkig zagen de Duitsers in dat ze geen schijn van kans hadden en zijn ze even snel
als ze kwamen ook weer vertrokken. Dat was een grote opluchting voor ons allen.
Enkele dagen later kwamen onze bevrijders “De Tommy’s” met carriers vanaf de Glane
Losser binnenrijden. De vlaggen kwamen te voorschijn, de bevrijding was een feit. Einde aan vijf jaren van miserie en onderdrukking. We waren weer vrij. Dit mag en zal
nooit meer gebeuren. Er werd volop feest gevierd en in Ons Gebouw werd gedanst,
iedereen mocht vrij naar binnen. Optochten werden georganiseerd. Muzikanten haalden hun instrumenten voor de dag, die ze voor de Duitsers verstopt hadden en iedereen vierde uitbundig feest.
De ondergrondse kwam nu bovengronds en in blauwe overalls met een oranje band om
de arm met de Nederlandse Leeuw en de tekst B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten), marcheerden ze door het dorp. Nederland was weer van onszelf.
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Dit was mijn ervaring met de oorlog en gelukkig uiteindelijk de bevrijding. Laten we de
vrijheid als een groot goed bewaren en koesteren en laten we tolerant tegenover een
ieder zijn en blijven, maar altijd bereid blijven om te strijden, opdat deze vrijheid voor
ons allen altijd verzekerd zal zijn.
Dat is de vurige wens van uw aller
ALPHONS LUSSING
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 2005/3

Het gedachtenisprentje van Johannes Gerhardus Schnieders over wie het verhaal op
de volgende pagina’s gaat.
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EEN GROTERE AARDAPPEL

Het speciale nummer van Oet Dorp en Marke (2005-1), ter gelegenheid van ‘Zestig jaar
Bevrijding’, dat indertijd huis aan huis is bezorgd, leverde nog meer reacties op over
mensen en hun belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In december 2005 was
het Hannes Schnieders die na ruim zestig jaar zijn belevenissen aan Engelien ter Heersche vertelde. Helaas is de heer Schnieders op 6 september 2007 overleden.De illustraties bij dit artikel zijn afkomstig van de familie Schnieders.
Op visite bij Johannes Gerhardus Schnieders
Het is december 2005 en ik ben op visite bij Hannes Schnieders aan de Zoekerweg in
Losser. Hij laat me zien hoe hij woont. Ruime kamers ingericht in jaren ‘50 stijl en veel
portretten van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Zijn gezin is hem alles. Intussen
zet hij koffie en begint te vertellen.
Hij is geboren op 22 maart 1913 in de Zoeke in Losser op de boerderij waar hij vrijwel
zijn hele leven heeft gewoond. Hij werd vernoemd naar zijn twee ooms Jans en Graads
Elferink. Zijn vader is zes jaren nadat zijn vader en moeder trouwden, gesneuveld in de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Zijn moeder trouwde opnieuw en uit dat huwelijk
werden nog vier meisjes geboren. Zijn moeder stierf in 1939.
Hannes verdiende de kost door te werken in de Frisia-melkfabriek, die stond op de plek
waar nu Hassing Sport is gevestigd (daarvoor Olde Riekerink). Hij maakte daar lange
dagen en soms moest hij ook ’s nachts werken.
Op 10 mei 1940 kwam de Duitse inval in Nederland.
Intussen kreeg Hannes verkering met Truus van de
Snippert. Samen met Truus ging hij naar de bruiloft van
het echtpaar Stockmann. Toen hij thuiskwam vond hij
‘De Brief’. Het was een oproep voor militaire dienst. De
Kriegs Verwendung Heimat had hem nodig.
Hannes kwam in gewetensnood. Hij woonde in Nederland, maar moest in Duitsland in dienst. Omdat zijn
vader, die hij nauwelijks had gekend, Duitser was, werd
Hannes ook als Duitser beschouwd. Hij probeerde er
onderuit te komen. Huisarts Van Schie zou hem helpen,
door te verklaren, dat hij aan chronische ischias (heupzenuwontsteking) leed. Het mocht niet baten: ‘Das
untersuchen wir selbst’, kreeg hij als antwoord terug.
Op 14 januari 1942 moest Hannes vanuit Oldenzaal per trein vertrekken naar Rendsburg, een plaats in Schleswig-Holstein en een belangrijk verkeersknooppunt bij het
Nord-Ostseekanaal. Daar verbleef hij vier maanden tot eind april. In die tijd leed hij
onder de kou.
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Vanuit Rendsburg moest hij naar de marinehavenstad Kiel, waar hij op een hospitaalschip werd gekeurd. Hij werd terugvervoerd naar Rendsburg en moest leren schieten,
zijn karabijn poetsen (die moest altijd glimmen) en met een schijnwerperlamp omgaan.
Met die lamp moest hij vliegtuigen lokaliseren, die met afweergeschut uit de lucht
werden geschoten.
Van Rendsburg werd Hannes
overgeplaatst naar Hamburg. Via
Hamburg, Bremen, Köln, kwam
hij terecht in een kazerne in KölnOssendorf. Daar verbleef hij
veertien dagen. Daarna moest hij
naar Köln-Delbrück met de mededeling: ‘Da werden Sie abgeholt’ en toen bracht een soldaat
hem naar een Lager bij Pulheim,
ten noordwesten van Keulen.Hier
is Hannes drie jaar geweest.
Hannes Schnieders, geheel rechts op de foto.

Hij werd ‘Kanonnier 2’ en kok voor ongeveer dertien personen. Dat hij niet kon koken
deed niet terzake. Eens per maand mocht hij één dag naar huis. Maar hij spaarde voor
twee dagen. Dan kon hij langer blijven, want de reistijd telde mee.
Na nog enkele overplaatsingen ( Bergisch Gladbach, Dünwald) moest hij eens overnachten in een school, die hij, zo werd bevolen, tot zijn laatste druppel bloed moest verdedigen. Samen met twee dienstkameraden, één uit Ost-Friesland en één uit Düsseldorf,
besloot hij te vluchten. Een vierde soldaat wilde niet meedoen. Zij namen hem de patronen af: ‘Hij mocht je eens in de rug schieten’.
Ze organiseerden burgerkleding. Hannes kreeg een elektricienpak van bewoners uit de
buurt van de school. ’s Avonds toen het donker was, knepen ze er tussenuit met z’n
drieën. Lopen, lopen, lopen, op naar Düsseldorf, kilometers verder. Het was intussen
1945 en de Amerikanen waren al drie dagen in Duitsland. Lopen, lopen, lopen. Dat was
het enige dat ze konden doen van ongeveer 5 uur ’s morgens tot ‘s avonds laat. De OstFries liep zijn voeten kapot en strompelde mee. Het land was wit bevroren, maar desondanks sliepen ze in de kou, achter hagen en struiken. Op het laatst voelden ze de kou
en de honger niet meer. Scheren en wassen werd bijzaak. En om zijn hemd te luchten,
trok Hannes het elke dag andersom aan.
Bij Düsseldorf zagen ze een meisje fietsen. Wat een gelukkig toeval: ze bleek de zus van
de kameraad Frinks te zijn. Frinks floot op zijn vingers een voor zijn zuster bekend ‘fluitje’. Het meisje stapte verbaasd van haar fiets en herkende, pas na goed kijken, haar
broer. In Düsseldorf kregen ze onderdak en eten. Slapen in een echt bed onder een
veren dekbed. Hannes had, de buitenkou gewend, het ’s nachts nog nooit zo heet gehad. Bij het ‘Amt’ wilden ze een ontslagbewijs halen.
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Na twee dagen uitrusten en voorzichtig gegeten te hebben, ging de tocht voort. Amerikaanse soldaten hielden hen aan: ‘Wohin?’ ‘Nach Hause’, was het antwoord. Hannes
wilde met een paard over de Ruhr, maar helaas kon of wilde het paard niet zwemmen.
De enige mogelijkheid om de rivier over te komen, was toen over de brug. Maar daar
was pascontrole: ‘Ausweis bitte’. Geen pas. Zijn schoenen verraadden hem (als zijnde
een ex-soldaat). Ieder die zich niet kon identificeren moest in een weide gaan zitten.
‘Nicht aufstehen, sonst wird geschossen’. Als vee werden ze behandeld en met vrachtwagens vervoerd. Over een geïmproviseerde brug van (lege) benzinevaten ging het
over de rivier naar Rheinberg, in het noordwesten van het Ruhrgebied. (Dit was één van
de vele kampen waar de Duitse krijgsgevangenen werden ondergebracht; een grote
akker, waar het jonge graan dat er groeide door de gevangenen werd opgegeten, voor
zover het niet vertrapt was). Onderweg moesten ze de hand ophouden, waarin een
schepje bonen of erwten werd gegeven, bedoeld als volledige maaltijd voor de gehele
dag.
Hannes Schnieders in het midden
tussen twee Russische krijgsgevangenen met wie hij zelfs
vriendschap sloot. (Deze foto
heeft betrekking op een eerdere
episode dan zijn eigen verblijf als
krijgsgevangene in het kamp
Rheinberg).
In Rheinberg kwamen de gevangen genomen manschappen dus
bij elkaar. Een kamp met honderden vermagerde soldaten.
Hier verbleef Hannes zeven weken. ’s Avonds groef hij een gat in de grond bij wijze van
slaapplaats. Eén rauwe aardappel per dag diende als rantsoen. Soms was men jaloers
op elkaar, omdat de één een dikkere aardappel had gekregen dan de ander. (Een andere getuige meldt, dat de voeding later bestond uit 2 lepels corned beef, 1 lepel tomatenpuree, 1 lepel suiker, 1 lepel erwtenpoeder, 1 lepel koffiepoeder, 1 lepel ‘brause’poeder en 2 lepels aardappelpoeder; dit alles in een blik en met zo’n leeg blik groef
men een gat in de grond).
Een sloot fungeerde als w.c. Velen hadden een bloederige ontlasting. Telkens werd
omgeroepen: ‘Tote am Wege legen’. (Rheinberg wordt door de andere getuige beschreven als een ‘Totenlager’ met zeventig tot honderd doden per dag. Het totale
aantal gestorven krijgsgevangenen wordt geschat op drie- tot vijfduizend. De doden
werden door de gevangenen pas aan de weg gelegd als de rantsoenen waren uitgedeeld, want dan telden ze nog mee voor die dag).
De bewaking bewerkte je met een knuppel, als je je maar even opstandig gedroeg. Als
je gestraft werd moest je naakt in de draadkorf. Deze was vervaardigd van prikkeldraad
en was in de grond gegraven.
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Na zeven weken werd omgeroepen: ‘Sie werden entlassen, Bauern zuerst’. Daar hoor ik
bij, dacht Hannes en hij vulde het formulier in: ‘Kreis Ahaus Schöppingen entlassen’. De
volgende morgen moest hij paraat staan voor vertrek. Die nacht sliep hij met een lotgenoot onder één deken, om elkaar te warmen. ’s Morgens dacht Hannes: ‘Die man
slöp ja alvedan’. Bij nader onderzoek bleek hij die nacht gestorven te zijn. Hij werd ‘am
Wege gelegt’.
Met vrachtwagens ging het naar Ahaus. De burgemeester van Ahaus wist niet waar hij
al die mensen ineens moest onderbrengen. Geen nood voor Hannes, hij wist zelf wel
een adres: kolenboer (goed volk) Oosterhoes. Zijn vrouw bakte toevallig pannenkoeken. ‘Dat rook toch lekker’, aldus Hannes. Maar zijn maag- en darmstelsel was het eten
ontwend en hij durfde maar een kwart pannenkoek te eten. Hij kreeg koffie en een
slaapplaats op de hooizolder. Ook proefde hij na jaren weer een ‘ouderwets’ pruimpje
tabak. ‘O wat lekker was dat’. En omdat het zo lekker was, kreeg hij de hele zak.
Verder via Graes en Epe naar Gronau. In Gronau ging hij naar familie van hem: bakker
Hesseling en zijn vrouw. Zij herkenden hem eerst niet; mager, lang haar, een baard. Pas
toen ze zijn stem hoorden wisten ze wie hij was: ‘Och Hannes, bist du dat’.
Na gewassen, geknipt en geschoren te zijn, ging hij in een pak van Hesseling richting
grens Glanerbrug. Hier moest hij worden ontluisd. Met een grote spuit bestoven ze
hem met DDT-poeder. Hannes protesteerde. Hij had zich immers bij Hesseling totaal
verschoond. Maar dat hielp niet. De volgende teleurstelling wachtte hem, toen hij
kreeg medegedeeld, dat hij niet over de grens mocht. ‘Stuur dan tenminste bericht naar
huis dat ik nog leef’.
Niet over de grens? Dan maar naar Bets van de Ramaker en zijn tante Marie. ‘Dat je nog
leeft’, hoorde hij zijn tante zeggen. ’s Morgens vroeg riep zijn tante naar boven; ‘Hannes bist d’r noch wa?’ Ze dacht dat Hannes de ochtend niet zou halen. Zo slecht had hij
er uitgezien. Zondagsmorgens ging hij met zijn familie mee naar de kerk. Eenmaal in de
kerk werd hij draaierig en zag de pastoor voor zijn ogen niet eenmaal, maar tweemaal,
driemaal… Uiteindelijk viel hij flauw. Hij was de uitputting nabij.
Na wat omzwervingen werd Hannes knecht bij een boer in Schöppingen. Truus kwam af
en toe bij hem, stiekem bij Viefhus over de grens (de toenmalige jeneverstokerij aan de
Duitse kant van de grens in Glane).
Bij de Wilhelminahoeve, gelegen aan de grens tussen Glane en Overdinkel, is Hannes
opgepakt en hij moest naar de gevangenis in Gronau. Hij werd er keukenhulp en moest
de gevangenen eten brengen. Dat werk deed hij veertien dagen. Intussen had de Duitse
rechtbank geoordeeld dat hij nog drie maanden in het Münsterse Zuchthaus moest
doorbrengen. Tot december 1945.
Toen hij uit het tuchthuis kwam legde hij opnieuw een tocht af naar huis. Eerst weer
naar Hesseling, toen per paard naar de Glanerschool, richting Losser, De Zoeke. Eindelijk Thuis!!!
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Bij het gemeentehuis in Losser heeft hij zich afgemeld als dienstplichtige. Hij kreeg
broodbonnen en kon met zijn Truus een nieuw vrij leven beginnen. De Frisiafabriek
nam hem terug als werknemer. Het echtpaar kreeg drie kinderen en zeven kleinkinderen.
Nog even heeft hij als voormalig Duits soldaat last gehad van anti-Duitse gevoelens van
Nederlanders. Omdat hij zijn Duitse vader niet kon kiezen? Hij had een vredelievend
hart in zijn lijf en het woord ‘mof’ was dan ook niet op zijn plaats.
Intussen staat de kan met koffie nog op het warmhoudplaatje. Onaangeroerd, want die
zijn we beiden door zijn aangrijpende verhaal vergeten.
ENGELIEN TER HEERSCHE
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 2006/1

Pastoor Schaafs werd vanwege zijn kritische houding tegenover de bezetter
gedwongen Nederland te verlaten. Hij keerde op 31 mei 1945 ziek en verzwakt terug uit een Duits concentratiekamp. Deze foto is een detail van een
foto die werd gemaakt toen de pastoor op 29 juni 1945 feestelijk werd ingehaald in Losser.
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De bevrijdingsoptocht in augustus 1945 bij het station in Losser.

Dokter L. de Bruijn spreekt bij de onthulling van het oorlogsmonument in 1946.
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„ER HEERSCHT HIER OVERAL EEN GESPANNEN
ATMOSFEER…‟
“Niet alles wat in Oet Dorp en Marke Losser te lezen valt is altijd volkomen juist…”, zo
vertrouwde de heer J.G. Blokhuis uit Enschede vorig jaar augustus een redactielid van
dit tijdschrift toe tijdens een toevallige ontmoeting ten huize van de familie Bourgonje in
Losser. Die opmerking was natuurlijk niet aan dovemansoren gericht en het ligt voor de
hand dat wij hem uitdaagden om dan maar eens op te schrijven wat hij zoal aan ongerechtigheden had geconstateerd. De heer Blokhuis nam de uitdaging aan en schreef het
volgende.

Bij mijn opmerking doelde ik vooral op de artikelen over de bevrijding van Losser in
1945, een periode die ik bewust heb meegemaakt ook al was ik toen nog slechts acht
jaren oud.
Ondanks de oproepen in de nummers 2, 3 en 4 van de jaargang 2004 van Oet Dorp en
Marke, kwam ik er niet toe om mijn verhaal op papier te zetten en aan u op te sturen.
Dit ontneemt mij het recht om nu nog op- en aanmerkingen te maken.
Anderzijds blijf ik van mening dat alles wat over geschiedenis geschreven en gepubliceerd wordt zoveel mogelijk juist moet zijn. Niet altijd is te achterhalen wat er zich in
het verleden precies heeft afgespeeld , maar zeker wat de bevrijding betreft, waar we
het hier over hebben, moet het nog mogelijk zijn te achterhalen wat er precies is gebeurd.
Net zoals mij zal het u wel eens overkomen zijn dat u dacht iets volkomen zeker te
weten, terwijl u later tot de conclusie kwam dat het toch wel iets anders was geweest
dan u gedacht had. Dit is mogelijk ook wel een reden waarom ik niet zo snel iets op
papier zet. Vooral als iets over historische zaken gaat zou dit door zoveel mogelijk mensen moeten worden gecontroleerd, is mijn opvatting.
Genoeg hierover, nu de zaken waar ik opmerkingen over heb.
Laat ik beginnen met de (herhaalde) oproepen. U vraagt mensen de pen ter hand te
nemen en hun verhaal op te schrijven. Ik ken veel mensen waarvan ik niet verwacht dat
ze nog zullen schrijven maar die honderduit zouden vertellen als hun iets gevraagd
werd. Zelf heb ik vroeger veel gesprekken met een cassetterecorder opgenomen en
met wederzijds veel voldoening gebruikt. Bij het lezen van de oproepen bedacht ik dat
mogelijk veel interessante verhalen met zo’n recorder behouden konden worden. Ik
weet niet of de Historische Kring Losser op deze manier werkt maar mogelijk is dat toch
het overwegen waard?
Concreet heb ik met betrekking tot het Bevrijdingsnummer van Oet Dorp en Marke
(2005/1) de volgende opmerkingen.
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Onder de titel “Mensen ga naar buiten, de bevrijders komen er aan” heeft Johan Bos
zijn herinneringen opgeschreven. Hij schrijft dat de familie Bos op paaszaterdag wijwater wilde halen maar dat toen het kruispunt bij Van der Wal al was opgeblazen en dat
ze onverrichter zake weer naar huis gingen. Het opblazen van dit kruispunt gebeurde
echter later namelijk in de avond of nacht tussen de eerste en tweede paasdag. Zou het
ook kunnen zijn dat de Duitsers op paaszaterdag toen Bos wijwater wilde halen, bezig
waren de springstof onder de straat aan te brengen en dat de familie Bos daarom niet
doorgelaten werd?
Wat de heer Bos over de Martinusschool schreef herinner ik mij ook. Ik heb toen ook
les gehad in het Jeugdhuis maar ik herinner me ook dat we daar op een gegeven moment uit moesten en dat we toen ook nog enige keren les hadden in café Veldhuis. Ik
neem aan dat toen ook andere cafés zo werden gebruikt. Wat ik me niet herinner is of
die cafélessen tijdens de Duitse bezetting waren of later toen de geallieerden al hier
waren. Want ook onze bevrijders hebben korte tijd in de Martinusschool gebivakkeerd.
In Oet Dorp en Marke 2005/2 haalt Alphons Lussing herinneringen op aan de oorlogsjaren. Hij schrijft dat Mozes Zilversmit en zijn vrouw en andere gezinsleden werden afgevoerd. Ik meen echter te weten dat Mozes Zilversmit al midden dertiger jaren, dus zo
rond 1935 is overleden. Ergens moet ik iets bezitten waar dit in staat, maar ondanks
enig zoekwerk vond ik dat nog niet.
Tijdens het gesprek in augustus 2005 kwam ook het dagboek van mijn vader (Albert
Blokhuis, zie foto) ter sprake en ik heb toen gezegd dat ik wat hij over de bevrijding
schreef zou overschrijven. Ik ga dit hieronder doen waarbij ik alles letterlijk zal overnemen, dus inclusief de soms wat minder
juiste zinnen en inclusief taalfouten.
Donderdag 29 maart 1945
In enkele jaren heb ik het schrijven verwaarloosd, het is wel jammer want er is
hier veel gebeurd en ik heb veel meegemaakt in die jaren wat het opschrijven wel
waard geweest was, doch er was nog al
eenige risico aan verbonden, of liever gezegd het was gevaarlijk, om alles wat men
in die tijd meemaakte zoo maar zonder
meer op te schrijven, en toen eenige jaren
geleden, ik meen dat het was in de zomer
van 1942, de Centrale Recherge hier huiszoeking kwam doen en alles nasnuffelde en
zelfs dit boekje gingen doorlezen toen dacht
ik bij mij zelf, ik zal het schrijven voorlopig
maar staken. Maar nu is de oorlog zoo ver
gevorderd dat we hier in Twente ieder
ogenblik bevrijd kunnen worden. Vandaag heb ik nog in Bentheim gewerkt en morgen

166

is het goeden Vrijdag dan wordt er niet gewerkt en Zaterdag is het maar een halve dag
dan ga ik er niet naar toe en Maandag is het Paaschmaandag en dan tegen Dinsdag, in
vier dagen kan er heel wat gebeuren.
Zaterdag 31 Maart 1945
De toestand wordt spannend, men beweerd dat de Geallieerde troepen tusschen Munster en Gronau zijn, dan kunnen ze vannacht of morgen hier zijn.
Zondag 1 April 1945
ste

1 Paaschdag. Het schijnt dat de Duitsche Soldaten hier wegtrekken omdat ze bang
zijn dat ze worden ingesloten. Men zegt dat de geallieerden reeds in Enschede zijn en
dat de stad reeds bevrijd is, het is haast niet om te geloven. Tegen den avond wordt de
toestand hier critiek, de Duitschers die hier nog zijn stellen kanonnen op bij Schulten en
Luizink en ook aan de Oldenzaalsche straat, het schijnt dat er hier gevochten zal worden. Juist toen we wat wilden eten tegen ongeveer 7 uur kwamen veel menschen hier
langs lopen die allen van de straat (Dat was de Enschedesestraat;J.G.B.) weg vluchten
omdat het hier te gevaarlijk wordt, we konden kanongebulder en geweerschoten
hooren.
We zijn toen maar in de kelder gegaan, ook Gerhard Ipskamp en z’n vrouw en kind, die
naast ons woont kwamen bij ons in de kelder, voor vrouw Ipskamp die Palmzondag ’s
avonds in het Kraambed kwam was dit een moeilijk geval temeer daar onze kelder niet
groot is en wij er nu met 9 man in zaten te wachten op de dingen die komen zouden.
We hebben ons avondeten (we hadden met moeite nog een paar eieren gekregen)
opgemaakt, daarna een paar geïmproviseerde bedden gemaakt voor vrouw Ipskamp en
onze kinderen.Voor de beide babies, waarvan die van Ipskamp 7 dagen en die van ons
21 dagen oud was, hadden we een bedje gemaakt op de aardappelen, deze lagen rustig
naast elkaar te slapen, ook onze drie andere kinderen sliepen weldra in.
Het was dan ook tamelijk rustig, wel hoorden we geregeld kanongebulder, we vermoedden in Glanerbrug en Lonneker. Tegen 11.15 uur kwam er een geweldige knal
waarvan het heele huis schudde, de kinderen werden wakker, vooral Annie was bang
maar we konden ze nogal gauw weer kalm praten. Juist tegen kwart voor twaalf kwam
de tweede knal, deze was erger. Trui die voor het kelderraam zat kreeg al het glas in
den nek trots dat ik den koekoek van buiten nog wel dichtgelegd had met groene dennen takkebosschen. Trui en ik we hadden heel wat moeite om de kinderen weer kalm
te praten, we waagden ons echter niet uit den kelder, tegen kwart over twaalf nogmaals zoo’n knal doch niet zo hard als de vorige, het leken wel bommen maar we hoorden geen vliegtuig, granaten waren het ook niet daarvoor dreunden ze te hard, we
wisten dan ook niet wat we er van denken moesten. Nadat we een halfuur gewacht
hadden en het nu tamelijk rustig bleef ben ik eens even gaan kijken maar ik kon de
buitendeur bijna niet los krijgen, het slot was er uitgerukt.
Toen ik buiten kwam lag het overal bezaaid met dakpannen, bijna alle ruiten waren er
uitgedrukt, de voordeur lag aan 5 stukken in de gang, bijna alle pannen er af, het zag er
verschrikkelijk uit, bij Gerh. Ipskamp was het precies eender evenals bij onze andere
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buren, ik ben maar weer gauw in den kelder gegaan daar het me buiten nogal gevaarlijk
leek.
Even later kwam Sisca Kuipers (die bij Schansert in de kelder was met de kinderen) bij
ons met Annie Schansert, ze vertelden ons dat Schansert zelf door een bomscherf gedood was, hij had even in de voorkamer staan kijken met z’n zoon en dat werd hem
noodlottig. Den nacht verliep verder tamelijk rustig zonder dat er nog iets bijzonders
gebeurde.
Maandag 2 April 1945
Paaschmaandag, het is vanmorgen zoo rustig, we merken er zelfs niets van dat we hier
in de frontlijn zitten, dat geknal van vannacht kwam doordat de Duitschers de straten
hebben opgeblazen, eerst de Oldenzaalschestraat, toen hier de Enschedese straat en
daarna nog den Hogeboekelderweg, de uitwerking was overal verschrikkelijk het huis
van v.d. Wal lag met de grond gelijk, alle huizen hier in de buurt werden min of meer
ernstig beschadigd.
De Duitsche soldaten loopen hier zoon beetje doelloos rond, men zegt dat de leiding
heelemaal weg is en dat we hier ingesloten zijn, na den middag hoorden we dat de
Geallieerden Glanerbrug gepasseerd zijn en langs den zandweg naar Glane verder naar
Overdinkel oprukken, ook zouden ze Oldenzaal reeds gepasseerd zijn, we zien overal
Duitsche soldaten loopen met Pantservuisten en verder zwaar gewapend, velen ervan
zijn beschonken en daarom is het zeer gevaarlijk buiten, de meeste menschen blijven
dan ook binnen, tegen 4 uur wordt er gezegd dat de Duitschers Losser willen verdedigen, een officier had dit bevolen doch de Soldaten willen er niets van weten, ik heb
tenminste met verschillende Soldaten gepraat die het niets meer kon schelen en die
overal aan dachten behalve aan vechten.
Er heerscht hier overal een gespannen atmosfeer en de spanning steeg ten top toen
tegen half zes bericht kwam dat de Duitschers hier zich hadden overgegeven.
Werkelijk zien we even later dat overal groepjes Duitsche soldaten weg trekken in de
richting Bardel waar ze misschien nog willen trachten te ontkomen, tegen de avond is
hier alles even rustig, we zien geen soldaten meer en we horen hier dichtbij ook niet
meer schieten, den nacht verliep ook volkomen rustig, ik had boven een slaapkamer
voor de kinderen een beetje dicht gemaakt. Vrouw Ipskamp sliep bij Trui in de voorkamer en Gerhard en ik hebben in de keuken geslapen waar we een paar matrassen op de
vloer hadden gelegd.
Dinsdag 3 April 1945
Nog zag ik hier vanmorgen een Duitsche soldaat loopen maar dit is de laatste welke ik
gezien heb, het is overal druk de Engelsche tanks kunnen hier ieder oogenblik verwacht
worden. Toen we tegen een uur of tien in het dorp waren zagen we de eerste gevechtswagens, de vlaggen werden overal uitgestoken en ook hadden de ondergrondschen reeds een begin gemaakt met het oppakken der N-S-B-ers wat natuurlijk nogal
wat opzien verwekte, er was met al die drukte natuurlijk veel volk op de been, er werdt
gehost en gesprongen vooral door de jongelui.
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Tot zover wat mijn vader schreef over de dagen van de bevrijding. In grote lijnen kan ik
me al wat hierboven staat wel herinneren, soms zelfs gedetailleerder dan vader het
beschreven heeft. Niettemin denk ik dat veel - of alles - nog eens gecontroleerd zou
moeten worden. Zelf dacht ik dat te doen met het boek van J. Luizink, maar ook daarin
kwam ik zaken tegen die volgens mij niet juist zijn. Bijvoorbeeld - Op bladzijde 199 van
het boek ‘In Losser is niets gebeurd…’, drie regels van onderen, staat dat het kruispunt
Enschedesestraat-Broekhoekweg, dat is dus waar Van der Wal woonde en waar, als ik
het goed heb, ook de familie Luizink vlakbij woonde, reeds in de nacht van 30 op 31
maart 1945 werd opgeblazen. Dit gebeurde echter twee dagen later. Op bladzijde 227
van hetzelfde boek staat dat het op 1 en 2 april 1945 stil was in Losser. Over 2 april
schreef vader ook zoiets maar op 1 april is dat toch anders geweest.

De overlijdensakte van Jan Schansert

Op bladzijde 260 staat m.i. de sterfdatum van J. Schansert verkeerd, ook moet dacht ik
achter Schanser nog een ‘t’ en woonde Schansert niet aan de Enschedesestraat maar
aan de zandweg die later Voswinkelsteeg heette. Of die naam er in de oorlog ook al was
weet ik niet. U ziet wel, redenen genoeg om al wat ik hier geschreven heb nog eens te
controleren voordat het allemaal als juist ergens wordt vastgelegd.
Door omstandigheden heeft het wat langer geduurd voor ik er toe kwam om te schrijven, maar ik hoop dat ik er u niettemin enig genoegen mee doe.
JOHAN G. BLOKHUIS
Oorspronkelijk gepubliceerd in Oet Dorp en Marke 2006/1. (Voor een toevoeging door
de redactie: zie volgende bladzijde).
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Naschrift van de redactie
De heer Blokuis heeft helemaal gelijk met zijn constatering dat het kruispunt Enschedesestraat-Broekhoekweg niet werd opgeblazen in de nacht van 30 op 31 maart 1945,
maar twee dagen later in de nacht van 1 op 2 april. De aantekeningen in het dagboek
van zijn vader maken dat al erg aannemelijk. De datum 2 april 1945 waarop Jan Schansert, blijkens de door ons opgevraagde akte van overlijden, is gestorven maken het
bewijs volledig.
Ook de opmerking dat Mozes Zilversmit niet is weggevoerd maar al eerder is overleden
blijkt juist te zijn. Uit ons ter beschikking staande gegevens blijkt dat hij in 1934 is overleden.
De heer Blokhuis heeft met dit artikel ons, en naar wij hopen ook onze lezers, veel meer
dan - zoals hij zelf bescheiden opmerkt - ‘enig’ genoegen gedaan en daarvoor willen wij
hem bij deze heel hartelijk bedanken.

Mozes Zilversmit (1883 – 1934).
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VERANTWOORDING

Dit boek is onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Historische
Kring Losser (HKL) samengesteld door de redactie van Oet Dorp en Marke Losser, het
kwartaalschrift van de HKL. Het is te beschouwen als aflevering 1 van de jaargang 2008
van dit tijdschrift.
Onze dank gaat uit naar de auteurs van de artikelen, die zijn geselecteerd uit 15 jaar
Oet Dorp en Marke. Hun bijdragen zijn in principe ongewijzigd overgenomen. Een enkele keer is een tekst iets aangepast in verband met ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na de oorspronkelijke publicatie. Een andere keer is de aanpassing wat uitgebreider, waarvan dan bij het bewuste artikel melding is gemaakt.
Tenzij uit het bijschrift bij een foto anders blijkt zijn de foto’s in dit boek afkomstig uit
het fotoarchief van de Historische Kring Losser, met daarin opgenomen de schenkingen
van de firma Holst, de Twentsche Courant Tubantia, de familie Dijkhof, de familie De
Braal en vele andere particulieren.
Ten slotte een woord van dank aan fondsen en bedrijven die de uitgave van dit boek
mede hebben mogelijk gemaakt:
Foundation Jordaan - van Heek
Gelderman Stichting Oldenzaal
Juulkes Fonds
Blokhuis Optiek
Hotel Smit
Juwelier Vreriks
Kapsalon Herman
Meijerink & Schasfoort Kelderbouw Losser
Makelaardij Taco van der Veen
M.Art&Styling
Mollink Wünsch notarissen
Primera Marcel
Rabo Bank Oost Twente
VDA-groep Enschede
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