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Foto omslag:  

‘De Gaffel’ met links de Kerkstraat en rechts de Brinkstraat. Het kleine gebouwtje achter in de 

Kerkstraat is het brandspuithuisje uit 1779, dat werd afgebroken omstreeks 1910. De 

dubbele woning op de Gaffel bood onderdak aan de familie Bruinink (Sokker) en aan het 

gezin van Gaffel-Femke en Gaffel-Bernhard. In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd 

hier het pand van de familie Lussing gebouwd. Zie hierbij het artikel over ondernemer Frans 

Lussing. 

Het schilderij, waarvan deze foto is gemaakt, werd getoond tijdens de HKL-expositie 

’Herinneringen aan het dorp van mijn jeugd’ (januari/februari 2007). Het werd in opdracht 

van de familie Bruinink gemaakt door Nol Fiselier. 
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VAN HET BESTUUR 

 

Voor u ligt alweer het derde nummer van de jaargang 2008 van Oet Dorp en 

Marke. Het eerste nummer dat in april j.l. verscheen in de vorm van een bloem-

lezing uit de afgelopen 15 jaar markeerde een nieuw formaat en opmaak, maar ook 

een ledenwervingsactie die een groot succes is gebleken.  

500
e
  lid 

U heeft het in de krant kunnen lezen: Op 23 juni 2008 mochten wij ons 500e lid  

verwelkomen.  

 

De heer en mevrouw A. Korfage (samen ons 500e lid) tijdens de ‘huldiging op 23 juni 2008 
(foto Wim Evers). 

Het aantal van 500 was het doel waarvan wij  hadden gehoopt om het aan het eind 

van dit jaar te hebben bereikt. En het gaat maar door! Zo konden we in de week 

van het Brueghelfeest twintig nieuwe leden inschrijven, waardoor we nu (in de 

laatste week van augustus) al 530 leden hebben. 



4 Oet Dorp en Marke Losser 2008/3 

 

Agenda najaar 2008 

Dinsdag 28 oktober 

Op dinsdag 28 oktober houdt de kunsthistoricus Zeno Kolks voor ons een dialezing 

over Oost-Nederland en het aangrenzende Duitse gebied in de schilderkunst. 

Vooraanstaande Hollandse schilders bezochten met regelmaat onze regio. 

Beroemde namen uit de 17
e
 eeuw als Meindert Hobbema en Jacob van Ruysdael 

hebben onze streek in hun werken vereeuwigd, met name ook het Duitse 

kasteelstadje Bentheim. Maar ook latere schilders als Fedor van Kregten vonden 

het Twentse landschap zeer aantrekkelijk om te schilderen. De heer Kolks was 

onder meer conservator van het Rijksmuseum Twente in Enschede en is nu werk-

zaam bij het Gelders Oudheidkundig Contact. Hij schreef inmiddels meer dan 700 

publicaties in Twentse jaarboeken en uitgaven in het Duitse grensgebied. 

Dinsdag 18 november 

Op dinsdag 18 november vindt de presentatie plaats van een nieuw boek van de 

HKL: ‘Wonen aan de Strokappenweg’. Frans Jacobs, de huidige bewoner van het 

erve De Bekboer, heeft de geschiedenis van de boerderijen en de bewoners in dit 

gebied op schrift gesteld en rijkelijk voorzien van illustraties en foto’s. De 

Strokappenweg is een zijweg van de Hogeboekelweg en gelegen aan de rand van 

de Marke Losser. Het nieuwe boek past uitstekend in onze doelstelling van 

boerderijonderzoek, met voorgangers als de  uitgaven over het Erve Beernink  

(2000) en de Schultinchof (1996). De schrijver zal op die avond een beeld-

presentatie geven over zijn nieuwe boek. 

Beide avonden worden gehouden bij Hotel Smit aan de Brinkstraat: aanvang 20.00 

uur. 

Tentoonstelling ‘Religieus erfgoed’ 

In Nederland is het jaar 2008 uitgeroepen tot het jaar van het Religieus Erfgoed. 

Kranten, radio en televisie hebben er al veel aandacht aan besteed. Die aandacht is 

vooral gericht op het hele ‘grote’ erfgoed zoals kerken en kloostergebouwen. 

De Historische Kring Losser wil door middel van een tentoonstelling aansluiten bij 

het landelijke thema maar dan gericht op het ‘kleine’ erfgoed uit Losser, Overdinkel 

en Glane. Door contacten met de Vereniging Oase is dit inmiddels uitgebreid met  

Gronau en de Bardel.  
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De tentoonstelling zal worden gehouden gedurende de maanden november en 

december 2008 in Galerie ’t Nien-End op Erve Kraesgenberg in Losser.  

Wij willen de tentoonstelling zoveel mogelijk per kerkelijke gemeente of parochie 

inrichten, waarbij wij er naar streven om met het geëxposeerde een kenmerkend 

beeld te geven van (het erfgoed van) elke parochie/gemeente. Wij hebben alle 

kerken etc. in onze omgeving inmiddels verzocht om hun medewerking aan de 

tentoonstelling. 

Heel uitdrukkelijk doen wij bij deze ook een beroep op alle lezers van Oet Dorp en 

Marke om materialen beschikbaar te stellen.  

Daarbij denken wij aan: 

 Foto’s, schilderijen etc. die kunnen worden opgehangen.  

 Boeken , archiefstukken en andere kleinere voorwerpen die in afgesloten 

vitrines tentoongesteld kunnen worden. 

 Grotere voorwerpen die buiten de vitrines tentoongesteld moeten 

worden. 

 

Heeft u iets in uw bezit op het gebied van het religieus erfgoed en u wilt dit 

beschikbaar stellen voor de tentoonstelling, neem dan contact op met één van de 

bestuursleden. U vindt hun adressen op de eerste pagina van dit boekje. 

 

Gerard Vaanholt 

In augustus heeft de journalist Gerard Vaanholt zijn werkzaamheden voor de 

Twentsche Courant Tubantia beëindigd. Na vijfendertig jaar werkzaam te zijn 

geweest in de Twentse krantenwereld, heeft werkgever Wegener hem een 

vervroegde uittredingsregeling aangeboden. Via de krantenbijlage ‘Stad en Land’, 

die toch wel als zijn ‘kindje’ beschouwd kan worden, heeft hij een belangrijke 

bijdrage geleverd op het terrein van de streekcultuur, streekhistorie en streektaal 

van Oost-Nederland, in het bijzonder van Twente. De keuze van de onderwerpen 

en zijn zeer onderhoudende stijl zorgden ervoor dat je de artikelen altijd vol 

belangstelling las en nieuwsgierig werd naar meer.  

De Historische Kring Losser deed nooit tevergeefs een beroep om hem om onze 

uitgaven onder de aandacht van een Twentebreed publiek te brengen. Aan het 

‘Heslinga-nummer’ van Oet Dorp en Marke,  met de sociaalgeografische schets van 

ons dorp, besteedde hij in 2001 bijna een hele pagina. En ook het boek van Georg 
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van Slageren ‘Op en om een klein stationnetje’ was goed voor een artikel van 

dezelfde omvang. Weliswaar niet van zijn hand, maar wel onder zijn redactie. Een 

geweldige promotie voor de HKL en dus voor Losser. De helaas opgeheven rubriek 

‘Uit de historische en heemkundebladen van Twente’ bracht ook ons kwartaalblad 

onder de aandacht van een breder publiek. 

Toen de krant op tabloidformaat overging, is de bijlage ‘Stad en Land’ helaas 

ingekrompen en verdeeld over de woensdag en zaterdag; een wijziging die vanuit 

streekhistorisch oogpunt zeer te betreuren valt. 

Wij denken ook namens heel veel lezers van Oet Dorp en Marke te spreken als wij 

hier onze dank uitspreken voor al zijn ‘geschrijf’, zoals hij het zelf uitdrukt, en hem 

voor de toekomst het allerbeste wensen. Hopelijk blijft zijn ‘geschrijf’, weliswaar 

niet meer voor de krant, maar in een andere vorm, toch behouden. 

ANBI 

Deze mysterieuze afkorting staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, een 

door de belastingdienst met ingang van het jaar 2008 ingevoerde formele 

benaming voor ‘goed doelinstellingen’. Om voor fiscale aftrekbaarheid van aan dit 

soort instellingen gedane giften in aanmerking te komen moet de instelling door de 

belastingdienst als een ANBI instelling aangewezen zijn. Als dat het geval is, zijn 

door de betreffende instelling ontvangen giften en ook erfenissen/legaten 

(ongeacht hoe groot deze zijn) niet belast met schenkings- of successierecht. 

De belastingdienst heeft de Stichting Historische Kring Losser op 7 augustus 2008 

aangemerkt als een ANBI. Misschien is dit een reden (temeer) voor u om eens aan 

de HKL te denken als u giften wilt doen of met uw testament bezig bent. 

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd de 

belastingtelefoon bellen maar nog beter is het om contact op te nemen met de 

secretaris van de HKL. Ook zijn adres vindt u op de eerste pagina van dit boekje.  

Het bestuur
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 FRANS  LUSSING  [1882-1959] 

 

Mijn vader Franciscus Lussing werd geboren op 4 februari 1882 in Noordwolde, gemeente 

Weststellingwerf, provincie Friesland. Zijn ouders Joseph Lussing en Geertruida Bosma 

hadden in totaal vier kinderen, te weten Maria-Anna, Anna-Maria, Egbertus en dus 

Franciscus. 

Maria ging al op jeugdige leeftijd naar het klooster en trad in bij de Orde van de Zusters 

van Liefde in Tilburg, daarna in Leeuwarden en later in Zwolle, waar ze ook haar 50-jarig 

klooster jubileum vierde. (Zie de foto aan het eind van dit artikel) 

Anna trouwde met Johannes Thuis, die koster was van de H. Maria Geboortekerk te 

Losser en later verhuisden ze naar Nijmegen, waar hij ook als koster werkzaam was. 

Egbertus stierf al op jonge leeftijd, dus bleef Frans alleen over met zijn ouders . 

 

De ouders verhuisden met het gezin naar Losser. Zij waren kennelijk niet onbemiddeld 

want Joseph Lussing kocht een grondstuk op de hoek Scholtinkstraat/Overdinkelsestraat 

en liet daar een dubbel woonhuis op bouwen, later bekend als Scholtinkstraat 271-273 . 

Grootvader overleed in 1901 en toen kwam vader er op zijn negentiende dus alleen voor 

te staan om voor zijn moeder te zorgen. 

 

Tien jaren later, dus in 1911, huurde mijn vader het pand aan de toenmalige Langestraat, 

nu Brinkstraat (later Elektro Muller) en vestigde daar een sigarenwinkel annex groot-

handel in rookwaren. Op de sigarenzakjes stond: ‘Sigarenhandel Frans Lussing en Gros en 

Detail, opgericht 1911’. 

Hij verhuisde met Grootmoeder dus naar het centrum van het Dorp en dat was goed 

gezien. Vooral ook de boeren, die ´s zondags uit de kerk kwamen gingen naar Lussing om 

daar hun rookwaar voor de hele week te kopen. 

 

Vader was ook zeer actief in de muziek en was koorzanger en dirigent van het kerkkoor. 

Bekenden in het koor waren ook o.m. Joh. Poorthuis (´n Vasterd) en Toon Fiselier, wiens 

zoon Frans later ook de organist was evenals Rinus Luttikhuis. Een andere bekende 

dirigent was Frans Röhring, getrouwd met Lenie Sanderink, dochter van meester 

Sanderink, het hoofd van de openbare lagere school, de latere zogenoemde ‘lange 

school’, die stond aan de huidige Langenkamp. 

 

Bovendien was vader in 1908 één van de oprichters van de muziekvereniging Excelsior en 

was daar de eerste voorzitter en de eerste dirigent. Medeoprichters waren o.a. H. 

(Drieks) Eilers, Jannes Damhuis en Toon Weijering (tevens 2e dirigent). Hun familieleden 
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en kinderen waren ook de eerste leden. Na vader werd in 1921 de heer Heleenders 

aangesteld, die daarna vele jaren dirigent is geweest. 

 

Waarschijnlijk heeft vader een keer met het kerkkoor of Excelsior een uitstapje gemaakt 

naar Denekamp en heeft daar mijn moeder leren kennen, die in Denekamp als onder-

wijzeres ‘aan school stond’, zoals dat toen genoemd werd. 

 

Moeder was geboren in Dedemsvaart op 12 februari 1891 (ouders: Everhardus Haverkort 

en Gesina Siewes) en volgde na de middelbare schoolopleiding de zgn. ‘Normaal school’ 

oftewel de onderwijzersopleiding, ook wel kweekschool genoemd. De school stond in 

Slagharen en moeder moest, zoals ze vaak vertelde, elke dag op de fiets daar naartoe. 

(ruim 1 uur fietsen door weer en wind). Ze was echter zeer wilskrachtig en een echte 

doorzetster. 

 

 
Juffrouw Haverkort met fiets 
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Moeder hield  veel van de natuur  en ging, samen met andere collega’s  waaronder  

meester Bernink,  ook  onderwijzer te Denekamp die het Museum " Natura Docet " had 

opgericht, de natuur in om bijzondere planten en insecten, vooral vlinders, te zoeken 

voor het museum. 

Zij heeft aan die activiteiten nog grote plakboeken overgehouden met daarin allerlei 

gedroogde planten, bloemen en insecten.  

In Losser is  moeder daarna nog onderwijzeres geweest  aan de Openbare Lagere School.  

Meester P. Charbo was daar  het hoofd van de school en zij zijn nog vele jaren goede 

vrienden gebleven. In Losser werd moeder, ook toen ze al getrouwd was, nog altijd 

aangesproken met  ‘Juffrouw  Lussing’.  

 

 
           Trouwfoto van vader en moeder Lussing-Haverkort. 

(15-05-1917) 
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Op 15 mei 1917 zijn mijn ouders getrouwd en kwam moeder bij mijn vader en zijn 

moeder inwonen. Mijn vader noemde haar Cato en mijn ooms en tantes uit Dedemsvaart 

noemden haar ook wel  Caatje. 

Het huwelijk resulteerde in een steeds meer uitbreidend gezin met in totaal elf gezonde 

kinderen. Zie ook de foto (op pagina 13) van het hele gezin ter gelegenheid van het 25 

jarig huwelijk op 15 Mei 1942. Daarvoor gingen we in de oorlog met de bus van de TAD 

naar fotograaf P. Weise te Enschede (een bekende fotograaf aan de Haaksbergerstraat). 

Al mijn broers en zusters zijn genoemd naar onze ooms en tantes, met uitzondering van 

mijzelf, Alphons. Ik zou eigenlijk Herman moeten heten, maar ik denk dat mijn ouders 

Alphonsus mooier vonden. Of ze toen al vermoedden dat ik naar Spanje zou verhuizen is 

niet bekend, maar het is wel een in Spanje veel voorkomende naam. 

 

In Losser waren indertijd veel gezinnen met talrijke kinderen en zodoende kwam er 

behoefte aan professionele kinder- en ziekenverzorging. Het Wit-Gele Kruis werd opge- 

richt, waarvan vader  penningmeester werd, hetgeen hij meer dan 40 jaren is geweest. 

De baakster van de kruisvereniging hielp bij de bevallingen, had dus veel werk en was 

onmisbaar. Ook hield het Wit-Gele Kruis zich toen al bezig met de gezinszorg. Thijs Asma 

was de ophaler van de contributie en eens in de maand kwam hij bij ons thuis om af te 

rekenen. Dat kon soms uren duren. Vader noemde de namen en Asma zei dan of er 

betaald was, of niet, waarna vader dat in het grote contributieboek overnam. 

Vader kreeg bij de viering van zijn 40 - jarig penningmeesterschap en zijn verdiensten als 

jarenlange koorzanger de Pauselijke Onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’.  Dat was 

zeer terecht en hij was daar dan ook heel trots op. 

 

Inmiddels was vader ook al werkzaam als hulppostbode en had hij een agentschap van de 

Twentsche Courant. Willem Game (van 1946 – 1974  gemeenteraadslid voor de CPN) 

vertelde mij eens dat hij, samen met zijn broer Jan, de kranten voor hem rondbracht. Als 

iemand een advertentie wilde plaatsen, nam vader die ook aan en gaf het door aan de 

krant. 

  

Ook had hij het agentschap van de toenmalige Twentsche Bank in Oldenzaal. Veel 

mensen werkten in de Duitse textielindustrie en werden in Duitse Marken uitbetaald. 

Vader wisselde dan de Marken om in Nederlandse Guldens. Dat deed hij ook voor de 

smokkelaars. Die kwamen op ongeregelde tijden altijd achterom, want het moest 

natuurlijk discreet gebeuren. Zo kwamen de vreemdste mensen bij ons achterom zoals 

bijvoorbeeld mevrouw Zandstra, oftewel gekke Diene, die aan de Zwarte Weg (nu 

Gildehauserweg) woonde.  
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De bewaking van de grens was zeer streng en de commiezen betrapten weleens een 

smokkelaar die de grens probeerde over te steken. 

Als ze dan later bij de rechter in Almelo werden voorgeleid deden ze zich heel onschuldig 

voor en konden zich natuurlijk niets meer herinneren, hetgeen dan de rechter de 

vermaarde conclusie ontlokte : Ja, ja,  ik merk het al: " Ie komt oet Loster  en weet van 

niks!" Hetzelfde kwam ook voor bij verdachten van brandstichting. Losser werd in die tijd 

veelvuldig geteisterd door branden. Die spreuk was (en is) zeer gangbaar in Twente. 

 

Vader was zeer ondernemend en hij liet een grote witte schuur bouwen achter het pand 

en begon er een likeurstokerij, een distilleerderij en een limonadefabriekje in. Dat was 

nogal wat voor die tijd en de jeugd van toen herinnert zich dat nog heel goed. Bertus 

Niemeyer (ook wel bekend als Bets van de Pop) die er tegenover woonde, vertelde mij 

vaak dat ze vader mochten helpen bij het schoonspoelen van de retourflesjes.   

Het was een uitvinding van vader om de flesjes met een gummiring met daarin een glazen 

kogeltje te sluiten. Hij heeft daar ook patent op aangevraagd en gekregen. De limonade 

of ook wel spuitwater genoemd, werd er onder koolzuurdruk ingebracht, zoals ook bij 

champagne. Bij het consumeren drukte je het glazen kogeltje naar binnen en de inhoud 

spoot er dan uit tot hilarisch vermaak van eenieder. 

De jongens uit de buurt, die mochten helpen, zorgden er wel voor dat er enkele glazen 

kogeltjes overbleven die zogenaamd niet meer goed waren en gebruikten die als glazen 

stuiters om mee te knikkeren. Zij waren dan de koning te rijk! 

De likeuren en limonades moesten natuurlijk rondgebracht worden naar de winkels, 

slijterijen en cafés. Op een gegeven ogenblik kon vader dat niet meer op de fiets of 

driewieler af . Dus moest er motorisch vervoer komen! 

 

Die eerste auto kwam later royaal aan bod in de revue, opgevoerd tijdens het 25-jarig 

huwelijksfeest op 15 mei 1942 in ‘de Vereniging Sint Jozef’ (het gebouw dat stond op de 

hoek van de Gronausestraat/Dr. Frederiksstraat). In de revue had elk van de kinderen een 

aandeel door een voordracht te doen. Zowel zuster Wilhelmina van de kleuterschool als 

Herman Riesewijk hadden hun dichtkunst daarop bot gevierd en zo kwam uit het brein 

van Riesewijk  de tekst van het lied over de auto : ‘Op een zekere middag ...’ gezongen op 

de wijze van ‘Lili Marleen’ (het lievelingslied van de soldaten uit de Tweede 

Wereldoorlog).   

(zie volgende bladzijde). 
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Op een zekere middag sprak Frans tot zijn vrouw 

Hoor eens beste Cato, ik heb nieuws voor jou 

‘k heb een autootje gekocht, zo een van zestig in de bocht 

En wil nu voortaan, daarmee uit rijden gaan. 

 

Wat zijn vrouw gezegd heeft weet ik nu niet meer 

Maar na een klein poosje kwam het op een keer 

Vrouw en kinderen waren blij, stonden buiten in de rij 

En keken stom ontdaan het wereldmonster aan 

 

Alle kinderen juichten, riepen blij Hoezee! 

Als ze somtijds mochten met Papa eens mee 

En vooral ons broertje klein die vond het rijden ook zo fijn 

En terwijl Pa reed had hij de toeter beet! 

 

En het is de waarheid wat ik nu vertel 

Eens ging Pa uit rijden met het hele stel 

Heel het zwikkie stapte in, wat ieder fijn vond naar zijn zin 

En hocus pocus pas en Pa hij gaf vol gas! 

 

Hotsie botsie bolder alles door elkaar 

Hier een arm en daar een been, ruimte geen bezwaar 

Het leek precies een mierennest, maar op wielen en ´t ging best 

Maar opeens wat mal, stond stil het heel geval 

 

Het gelach verstomde iedereen keek zuur 

Wat was er geschied nu, goede raad was duur 

Maar na wat draaien en gepluis vond Pa eindelijk het abuis 

En riep: " Oh wat een strop, de benzine is op!" 

 

En  toch was het werkelijk een hele mooie tijd 

Met ons ‘oude bakkie’ al uit vervlogen tijd 

Maar komt er eens een betere tijd, dan kopen wij het is een feit 

Is het niet, zegt Zus, een grote autobus! 

 

 

Dit lied wordt nog vaak door ons gezongen als we bij elkaar zijn 

en iedereen, vooral ook Ina, kent de tekst nog precies. 
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Het kenteken van de auto was E 8702 met bouwjaar 1923. ‘E’ stond voor de provincie 

Overijssel. Na de oorlog heb ik nog een tweedehands Austin gehad, die vanuit Engeland 

werd geïmporteerd. Het stuur zat wel rechts in verband met het linkse verkeer in 

Engeland, maar ik heb toen nog jaren gereden met het kenteken van vader uit 1923. 

 

 

 

 
         Foto t.g.v. 25 jarig huwelijksfeest. V.l.n.r. Staand.: Wil(’29), Henny (’26), Bertus (’24), Ina 

      (’28), Frank (’22), Joop (‘21), Johan (’19). Zittend: Vader (1882), Miep (’34), Ans (‘36), 

Alphons (’32. Truus (’18) en Moeder (1891). 

 

 

Herman Riesewijk was een fantasierijke dichter en samen met Klaas Gevers een bekende 

amateur-toneelspeler. Hij was goed in het maken van sketches. 

Zo werd na de oorlog de revue "Losser lacht weer” opgevoerd, met een heus ballet en 

voordrachten. Zeer vermakelijk was het optreden van het duo Gerard Vos ( kleermaker) 

en Klaas Gevers  als Prik en Prak. Zij waren de vertolkers van de gebroeders Nijland, die 

met een oude kinderwagen met daarin allerlei benodigdheden, zoals band en garen, 
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knopen, bretels etc. boer en dorp afgingen om hun waren te verkopen. Je kon ze indertijd 

overal zien gaan. 

Riesewijk zelf was ook ‘lappenverkoper’ en ging ook de boer af met stalen stof. Dat deden 

wel meer mensen, zoals ook bijvoorbeeld "Lappen De Vries". Zijn dochter was getrouwd 

met Olthuis en hij was na het overlijden van zijn vrouw bij hun in huis. Ik had toen ‘kennis’ 

aan dochter Diny. Op een morgen kwam hij ook bij ons thuis en probeerde aan moeder 

wat te verkopen. Toen hij mij zag, zei hij tegen mijn moeder:  “Hij vrijt met mien klein-

dochter". Of hij daardoor nog extra stoffen aan moeder heeft verkocht weet ik niet. 

 

Met de economie ging het in die jaren steeds slechter en de mensen hadden eigenlijk 

geen geld om een likeurtje of limonade te kopen. Het werd steeds moeilijker en vader 

moest er toen, jammer genoeg, mee ophouden. Hij heeft zijn geheime likeurrecepten en 

zijn patent nog goed kunnen verkopen aan een distilleerderij in Enschede. 

 

Door het steeds maar groter wordend gezin werd het pand te klein en mijn ouders 

hebben toen de oude boerderij van ‘Gaffel-Feemke’ gekocht, die er tegenover lag . 

Door de grote ruimte die ervoor lag, werd het ook wel ‘De Gaffel-vaalt’ genoemd . 

Zij hebben het oude pand laten afbreken en toen, onder architectuur van architect 

Veldhuis, het nieuwe en voor die tijd zeer moderne huis laten bouwen met een groot 

balkon voor en achter plus een kelder onder het huis. 

Hendrik Niemeyer, bijgenaamd De Pop, getrouwd met Hanna Nijland die er tegenover 

woonde, werd de aannemer en zo verrees het alom bekende pand van Frans Lussing op 

de Gaffel (vaalt). Toenmalig adres: Kerkstraat / hoek Langestraat D 272-D 274, later 

Kerkstraat 13-15, Brinkstraat 29-31. 

Beneden een woonkamer en een voorkamer met grote openslaande tuindeuren naar de 

open ruimte "achter het huis”. Aan de voorkant twee winkels en daarachter het 

kantoortje.  

Boven vier ruime slaapkamers en een studeerkamertje, met daarboven een grote zolder. 

Voor en achter grote balkons. 

  

Toen alles klaar was verhuisde de familie Lussing naar de overkant en betrok ‘DE GAFFEL’  

Dat was in 1928 want mijn zuster Ina was toen net geboren en werd, als baby op de arm 

van moeder, naar de overkant gebracht.  

 

Vader dreef in de ene winkel de sigarenzaak met grossierderij erachter en moeder begon 

in de andere winkel, verbonden door schuifdeuren, met de verkoop van naaimachines. 

Deze werden veelal op afbetaling gekocht  en met centen, stuivers, dubbeltjes of kwartjes 

afbetaald. 
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Vader hield dat dan allemaal nauwkeurig bij en voerde de administratie. 

Moeder hield zelf ook veel van naaien en ´s avonds, als iedereen naar bed was, had ze de 

tafel voor zich alleen en spreidde daar de patronen op uit die ze uitknipte. Zij was  vaak 

tot diep in de nacht bezig en dan hoorden wij boven het sonore geluid van de trap-

naaimachine. Als wij haar daarop aanspraken, voerde ze als verontschuldiging aan dat ze 

dan ongestoord en rustig kon blijven werken. 

 

Naarmate de tijd slechter werd hadden de mensen geen geld meer om een naaimachine 

te kopen  en begon moeder een winkel in kantoorbenodigdheden en religieuze artikelen 

en later, toen ze het ernaast gelegen pand van Bulters (‘Brunink zien hoes’) erbij konden 

huren, verkocht zij daar ook speelgoed en poppen etc. 

Tijdens de oorlog verkochten we ook veel aan de Duitse soldaten, die het speelgoed met 

Weihnachten naar huis stuurden. 

Moeder had natuurlijk veel werk en kon het alleen allemaal niet meer aan. 

 

Het gezin groeide nog steeds en de winkels vergden veel tijd. Er moest hulp bij komen. 

Het werd een Duits meisje Ursula genaamd. Zij was gekomen door bemiddeling van Franz 

Kerkhoff, vriend van vader en na de Tweede Wereldoorlog ook de Bürgermeister van 

Gronau. Hij kwam ons nog vaak bezoeken, tot ver na de oorlog. Ook kende hij Piet Weda 

(een vakbondsman) goed en bezocht hem ook. 

Later werkten bij ons ook nog Leida en Marie Evertman, getrouwd met Nordkamp.  

Toen ze trouwden gingen we met de hele familie naar de bruiloft bij ‘De Vereniging’ in 

Overdinkel. De gezusters Truus en Lida Poorthuis werden de vervangsters en zij woonden 

ook gedurende de oorlog bij ons. Truus is later getrouwd met Alfons Kellerhuis, een telg 

uit het gezin van de molenaar. 

 

De huur van ‘Brunink zien hoes’, waar moeder dus haar winkel dreef, werd opgezegd 

toen zoon Gerard Bulters terug kwam van zijn, niet afgemaakte, studie als priester en de 

bakkerij van zijn vader overnam en zijn zuster Anna, die altijd de bakkerswinkel had 

bijgehouden, ook het veld moest ruimen. Wij moesten dus vervangende winkelruimte 

zoeken. 

 

Die werd gevonden in het bijtrekken van het magazijn en de voorkamer aan de winkel. 

Er kwamen twee grote etalageramen in. De sigarenzaak verhuisde (van huis uit gezien) 

naar links en de boek- en kantoorboekhandel naar rechts. 

Tevens werd deze zaak uitgebreid met de handel in lederwaren en luxe artikelen, terwijl 

ook de speelgoederen en de verkoop van religieuze artikelen gehandhaafd bleef. Dat 

laatste was interessant. Als er een H. Hart-  of Mariabeeld verkocht was, dan moesten we 
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dat, op de fiets met het beeld in de arm gekneld, bezorgen. De handjes, die los werden 

meegenomen ter voorkoming van beschadiging, werden dan ter plaatse ingebracht en 

het kroontje op het hoofd gezet. En het beeld kon geplaatst worden op de van tevoren 

aangebrachte console. De kapelaan was er dan ook al om het beeld in te zegenen. Dat 

was altijd een bijzondere plechtigheid waarbij de gehele familie aanwezig was. 

 

Met een keur van al deze artikelen gingen de zaken goed. Mijn broer Bertus nam de zaak 

van mijn moeder over en ik nam, na de middelbare schoolopleiding, de sigarenzaak ‘en 

gros- en detail’ van mijn vader over. Vader had toen al een baan als meteropnemer bij de 

gemeente en dat heeft hij tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar gedaan. 

 

Ik was vooral in de groothandel actief en kreeg veel grenszaken tot klant, die omdat de 

rookwaren in de omringende landen zoals Duitsland en de Scandinavische landen door de 

hoge accijns veel duurder waren, zeer hoge omzetten haalden. Vooral door de verkoop 

aan Scandinaviërs die naar de Expo gingen in Brussel (in 1958). Die passeerden de 

grensovergang ‘De Rammelbeek’ in Denekamp. 

In die tijd kwamen er soms tot wel 40 bussen per dag de grens over, waarvan de 

passagiers op de terugweg allemaal veel rookwaren kochten. Ook de chauffeurs namen 

veel mee.  

Vaak moest ik er nog op zondag naar toe om de voorraad in de winkels aan de 

grensovergang aan te vullen. 

 

Er kwam gebrek aan ruimte voor de grossierderij. Toen zich de kans voordeed hebben wij 

het pand van Bulters kunnen kopen. En omdat het direct grensde aan ons pand werd er 

een doorbraak gemaakt en heb ik daar de groothandel in ondergebracht, terwijl mijn 

broer Bertus de bovengelegen verdieping kon gebruiken als magazijn. We waren er erg 

blij mee. 

 

Mijn vader overleed in op 12 december 1959, na een zeer gevarieerd leven, op 77 jarige 

leeftijd en mijn moeder 9 jaren later, op 10 februari 1968, net 2 dagen vóór haar 77e 

verjaardag. 
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Deze foto werd nog niet eens zo lang geleden genomen op een nu onherkenbaar veranderde 

plek. V.l.n.r.: Patricia (dochter van Ina), Ina, Neri (mijn vrou (mijn zoon), Alphons, 

Mieke (vrouw van Henny), Miep en Henny. Mijn zoon Alphonso nam de foto. 

 

Van de 11 kinderen zijn er nog 4 in leven. Met name mijn broer Henny, wonende te 

Ermelo (82),  mijn zusters Ina  Bouyeure de la Terrade in Frankrijk (80) en Miep van Toor 

in Oldenzaal (74) en dan natuurlijk ikzelf Alphons  wonende in Alfaz del Pí , Spanje (76). 

 

Dit was de historie van Frans Lussing en Francisca-Maria  Lussing-Haverkort. 

 

Graag voor u opgetekend door hun zoon Fons Lussing in de maand mei van het jaar 2008. 

 

Mogelijke correspondentie hierover naar: Alphonso Lussing 

                                                                             Camí de la Mar, 46 

                                                                             03580 - Alfaz del Pí 

                                                                             (Alicante-Spanje) 

 

Ook kan er gemaild worden naar: lussing@telefonica.net 

 

 

mailto:lussing@telefonica.net
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Ter afsluiting nog een mooie familiefoto gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig 

kloosterjubileum van Tante Marie oftewel zuster Tiburtia. Zuster Tiburtia tussen mijn ouders, 

met alle kinderen van de families Thuis en Lussing. Het feest vond plaats in 1955. 
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Hans van Huizen uit Denekamp (geb. 1923) stuurde ons zijn jeugdherinneringen aan 

het voetballen en de aanleg van het  sportveld aan de Hogeweg. Hij woonde daar in 

zijn jeugd ter hoogte van de huidige school De Basis. De llenberg werd toen nog 

gedomineerd door de molen van Lakerink/Kellerhuis, waarvan de geschiedenis is 

beschreven door wijlen Johan Luizink in Oet Dorp en Marke 2006 - 2. Om 

misverstanden te voorkomen: het voetbalveld dat hier wordt beschreven is niet het 

oude TAR - veld, het huidige sportveld dat richting het dorp links van de straat ligt, 

voorbij de Jan Jansstraat. Het veld waaraan Hans van Huizen herinneringen ophaalt 

lag daarvoor, ter hoogte van de huidige G.J. ter Kuilestraat. 

 

LLENBERG 

Al  heel jong was ik bezeten van voetbal en mijn idolen waren Bakhuis, Lenstra en 

Vente. Met mijn vriendjes liep ik van huis naar school, al pingelend met een bal, die 

was geconstrueerd van een prop papier, bij elkaar gehouden door elastiekjes, 

geknipt van een oude fietsbinnenband. Later kwamen we in beter doen en werd 

dat een tennisbal. Aangekomen op de speelplaats van de christelijke school 

poeierden we de bal in volle vaart in de kruising van het fietsenhok, dit tot afgrijzen 

van de meisjes of van meester Snel en zijn personeel. Later gingen we met de 

buurjongens van de Hogeweg en de Gronausestraat naar de steenfabriek aan de 

Oldenzaalsestraat. Daar achter het huis van mijn oom Willem (van ’t tichelwerk) 

voetbalde de r.k. v.v. Olympia met de legendarische voetballers van de families 

Krabbe, Poorthuis, Blokhuis, Weiering, Lussing, Muller, Fiselier, Dijkhuis en vele 

anderen en de superster Harry van Noesel, onderwijzer aan de St. Aloysiusschool. 

We keken vol bewondering naar de safe’s van Frans en Johan Krabbe en de 

doelpunten van Van Noesel. Achter het doel was een stuk gras, waar we ons eigen 

spelletje konden spelen. Als het regende schuilden we in de naastgelegen 

steenfabriek. Onder de overkapping was het net een staantribune, van waaruit we 

de wedstrijd mooi konden volgen. Olympia speelde in oranje-zwart geblokte shirts 

met een zwarte broek, wat wel handig was, want dan zag ja na een sliding de 

modder op het broekje niet zo nadrukkelijk. De voormalige weide was als speelveld 

een voortdurende bron van zorg. Zo werd het terrein in één competitie eens 

zestien keer afgekeurd. In prettig overleg met de sportvereniging P.J. werd dan op 

hun veld bij de fabriek van Van Heek gespeeld. De spelers raakten aan het slechte 

terrein gewend, maar voor de tegenstanders was het moeilijk zich aan te passen. 

Menig sterk elftal moest hier het loodje leggen. Van bondswege werd aan-

gedrongen om uit te zien naar een nieuw terrein en na een aantal jaren kwam er 
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een oplossing. Het was pastoor van Amerongen die het klaar speelde om een stuk 

grond van boer Elderink (Nitert) machtig te worden voor de aanleg van een 

sportterrein aan de Hogeweg. Dit tot mijn grote vreugde , want het veld lag bijna 

naast ons huis. Ondanks het feit dat ik in de junioren van P.J. voetbalde en mijn 

vriendjes bij Olympia, hebben we eendrachtig de werklui geholpen om het veld 

speelklaar te maken. Met bewondering zagen we daarna een voetbalveld ontstaan, 

dat toch wel het mooiste van het dorp zou worden. Rondom het terrein werd een 

tweeëneenhalf meter hoog ijzeren hek geplaatst, met aan de hele voorzijde een 

houten schutting. Boven de ingang werd in een mooie ronding met sierlijke letters 

geschilderd ” ‘n llenberg”. Op het houtwerk werden met een tussenafstand van 

circa een meter vlaggenstokken geplaatst, met daaraan de clubvlaggen van de 

verenigingen, die in de competitie bij Olympia ingedeeld waren. De hoofdingang 

bestond uit twee grote openslaande deuren. Links en rechts daarvan waren 

loketten voor de kaartverkoop en kleinere deuren voor de toeschouwers. Achter de 

doelen waren kleine masten geplaatst, waaraan de keeper zijn clubvaantje 

bevestigde, dat hij in de rust dan meenam naar het andere doel. Al met al was er in 

onze ogen een ‘stadion’ ontstaan. Op 6 juni 1935 werd het nieuwe sportterrein 

feestelijk in gebruik genomen. De opening werd voorafgegaan door een optocht in 

het dorp, waaraan werd deelgenomen door alle afdelingen van de club en de 

muziekvereniging Excelsior. Op het terrein aangekomen werden de deelnemers 

toegesproken door de erevoorzitter dokter de Bruijn. En de kringvoorzitter van de 

Bond de heer Fransen. Hierna volgde de openingswedstrijd tegen Volharding uit 

Deventer (de vroegere club van voorzitter Van Noesel). Olympia won deze wed-

strijd met 6 - 3. Voor ons was er die eerste tijd veel te beleven op en om het veld. 

Op de dag van een wedstrijd kwamen de clubs aan bij café Lippinkhoff (aan de 

Gronausestraat/Labdiek, nu dans- en partycentrum Bosch). We gingen dan kijken 

uit welke plaats de bus kwam en hoe die club heette. De spelers liepen na 

aankomst met hun voetbalkoffertje of tas langs het café omhoog naar de 

llenberg. Olympia speelde in de Katholieke Bond de I.V.C.B. In 1940 volgde een 

verplichte fusie met de neutrale K.N.V.B., opgelegd door de Duitse bezetter. 

Achteraf bezien heeft de club daarvan toch veel voordeel gehad omdat men meer 

clubs uit de regio ontmoette en zodoende minder ver hoefde te reizen. In april 

1937 was de naam Olympia veranderd in K.S.V. - Losser. Met goedvinden van de 

club mochten wij met de jongens uit de buurt meedoen aan de training. Dat was 

een hele belevenis want er stond een prima trainer voor de groep in de persoon 

van de heer Haanappel. Hij legde de nadruk op techniek en dat was heel leerzaam 

en we hebben daar vervolgens genoten van vele mooie wedstrijden. Het was niet 

alleen voetbal, maar er gebeurde nog veel meer op de llenberg. Zo werd daar in 
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1938 de Nederlandse Katholiekendag gehouden met als spreker pater Henri de 

Greeve, die zeer bekend was door zijn radiopraatjes voor de KRO. In 1950 werd 

door de K.N.A.U. aan de K.S.V.-Losser de organisatie van de Nederlandse 

kampioenschappen 25 km hardkopen gegeven. Dit sportfestijn was perfect 

georganiseerd en het hoogtepunt was, dat de winnaar J. v.d. Zande uit Halsteren 

met een tijd van 1.27.29 een nieuw Nederlands record vestigde. In de jaren vijftig 

hebben we onze Inspectiesportdagen van de Belastingdienst /Douane in Losser op 

de llenberg gehouden, wat een succes is geweest. Mijn verhaal over de 

llenberg is een persoonlijke herinnering over het ontstaan van een sportveld, 

waar veel mooie dingen zijn gebeurd. Een warm gevoel uit een verleden, maar toch 

nog zo nabij. 

Hans van Huizen (Denekamp) 

 

 

Inspectie-elftal Oldenzaal (met sectiechef Derkink en dienstgeleider Baldal). Achterste rij, 

vijfde van links staat de schrijver van dit artikel.  
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BLEKEN IN DE GEMEENTE LOSSER 

 

De Dorpsbleek 

In de gemeente Losser is een bleek bewaard gebleven, een ‘Monument in Gras’, 

waarbij bovendien ook nog een (bewoond) Bleekwachtershuisje is behouden, een 

vakwerkhuis dat werd gebouwd in 1774. Een bleek, niet zoals gewoonlijk gesticht 

door een fabrikeur, maar door ‘Het Dorp Losser’, een voorloper van de latere 

gemeente. Vanwege het nog bestaande Bleekwachtershuisje is dit een uniek 

monument in Twente, dat daadwerkelijk herinnert aan de vroegere glorieuze 

textielhistorie van deze streek. In andere plaatsen herinneren in de regel alleen nog 

straatnamen aan deze plekken, waar het boerenlinnen werd uitgespreid en nat 

gehouden, om zo te bleken in de zon. In wezen waren dit de eerste finishing-

bedrijven van de latere textielindustrie. 

 

 

Minder bekend is het dat er  in Losser nog twee andere bleken liggen. Samen met 

de reeds als monument bestaande Dorpsbleek en Bleekwachtershuisje vormen 

deze  een uniek trio in Twente.  
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Smitkes Bleek 

In ‘Grondstukken en bewoners van de Marke Losser omstreeks 1832’ (het 

zogenoemde Veldnamenboek van de Historische Kring Losser), gebaseerd op de 

Eerste Grondlegger van het kadaster van 2-12-1832 staat bij Sectie I-2 

perceelnummer 431a als benaming “’n Smitkes”, met als eigenaar Hendrik Smit, 

van beroep koopman, eigenaar van het huis en erf. Sectie I-2, perceelnummer 432 

en 433 staan vermeldt als ‘Smitkes Bleek’, met als eigenaar Hendrik Smit, koopman. 

De omschrijving van het soort eigendom is ‘weiland en bleek; ook genoemd: de 

Oale Bleek’. 

Hendrik Smit is tevens eigenaar van I-2 perceelnummer 434, met als omschrijving 

‘weiland’. Deze Hendrik Smit is een voorvader van de huidige eigenaren van Hotel 

Smit aan de Brinkstraat. 

Smitkes Bleek lag buiten de Marke Losser. De poort naar de Marke was bij het 

gewaarde erve Bookholt. Er is daar ter plekke ook nog een restant van de oude 

landweer te herkennen. Zie voor nadere informatie hierover het boek 

‘Monumenten van Losser. Vanaf de weg naar de graafschap Bentheim (nu Gilde-

hauserweg), ging rechtsaf een pad naar Smitkes Bleek. Dat pad (het Struinpad) is in 

het kader van de LAGA hersteld. 

Smitkes Bleek had rechte reken (sloten) die nog steeds te herkennen zijn. 

Het werd dus ook ‘De Oale Bleek‘ genoemd en men gaat er vanuit dat het een 

gezamenlijke bleek was van twee zeer oude erven en wel Erve Nijlant (Nieland), nu 

Ter Denge, en het erve Horstkamp, dat aan het einde van de 19
e
 eeuw is 

afgebrand. Het waren allebei zogenoemde ‘gewaarde erven’ in de Marke Losser. 

De boerenerven hadden bijna allemaal wel een weefkamer, om met het zelf 

geweven linnen hun karige inkomsten aan te vullen. En dat linnen moest dus 

gebleekt worden. 

Van Deinse beschrijft in de toeristische gids voor Enschede e.o. (1890) hoe hij in 

Losser overal het getik uit de weefkamers hoort. Van Helvoort schrijft in 1926, dat 

het weven in de boerderij dan bijna niet meer voorkomt. De textielindustrie in de 

omliggende steden had inmiddels al een grote vlucht genomen. 

Behalve de twee gewaarde erven, stonden daar buiten de Markegrenzen bij erve 

Bookholt nog enkele andere huisjes, waarbij in de overlevering ook sprake is van 
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commiezenwoningen. De nabijheid van de Duitse grens maakt dat niet 

onwaarschijnlijk.  

Mevrouw Stien Meijerink, die samen met mevrouw H.Z. Scherphof - Bekker de 

geschiedenis van het erve Nijlant heeft uitgezocht, gaat er vanuit dat de bleek daar 

mede van belang was vanwege de plek buiten de Markegrenzen. De ligging in het 

landschap, met in de nabijheid een es en een deel van een oude landweer bij de 

Markegrens, maakt het historisch en landschappelijk de moeite waard om deze 

bleek en het landweerdeel weer te herstellen. 

Ellermans Bleek 

De derde bleek in de gemeente Losser lag aan de huidige weg naar Overdinkel, 

rechts over de Dinkelbrug. 

In het Veldnamenboek van de Historische Kring staat deze vermeld bij Sectie K-2, 

perceelnummer 136, de benaming ‘Ellermans Bleek’, eigendom van Gerrit Jan 

Elderink, en als omschrijving: weiland. Ook dit was in 1832 nog een bleek met 

sloten, die nu nog steeds te herkennen zijn. 

Aan de overkant van de weg staat ‘Elderinks Lijftucht’, een bewoond 

rijksmonument. Lijftucht betekent hier de woonplaats van de boer die zijn erf aan 

een opvolger heeft overgedragen en zich het vruchtgebruik voorbehoudt op een 

bepaald gedeelte van de opbrengst van het erf, meestal 1/9 deel. 

Het erve Elderink (nu Ter Denge) waar dit alles deel vanuit maakte, werd al vermeld 

in 1262. 

Ook werd bij deze brug ooit tol geheven. 

Ellermans Bleek was naar alle waarschijnlijkheid als bleek in gebruik door de 

fabrikeur Elderink uit Enschede. Oude Lossernaren vertelden uit overlevering dat 

deze fabrikeur zijn linnen bleekte op deze bleek aan de Dinkel. 

Ook hier zou een unieke combinatie van historie en landschap in ere kunnen 

worden hersteld. 

Thea Evers-Evers 

 


