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VAN HET BESTUUR
Schenkingen
Regelmatig ontvangen we van leden schenkingen van voorwerpen, foto’s
of documenten voor onze collecties en het archief. Het lijkt ons een goede
zaak om voortaan van deze schenkingen mededeling te doen in Oet Dorp
en Marke. Als verantwoording naar de schenkers toe maar mogelijk ook als
stimulans voor potentiële nieuwe schenkers.
Direct al nadat wij de beschikking over ‘Martinusplein 16’ hadden gekregen
ontvingen wij van de heer en mevrouw Bourgonje vele voorwerpen. Teveel
om hier te noemen. De meeste van deze voorwerpen ‘bevolken’ nu de tentoonstellingsvitrines in de voorkamer van ons ‘clubhuis’.
In de loop van dit jaar ontvingen wij van:
- de heer Jaap ten Bolscher: een van de laatste melkbussen van de
melkfabriek Dinkelland en een ‘antieke’ handrekenmachine;
- de heer Johan Hollink: een oud textielstempel en een nog ouder
strijkijzer;
- mevrouw M. Munsterman: een olielampje (voor op de fiets);
- de heer Hein de Vries (Canada) diverse uit WO II stammende bescheiden uit de nalatenschap van zijn ouders. (Zie ook zijn artikel in
de vorige aflevering van Oet Dorp en Marke).
Jaarvergadering en excursie naar Klooster Bentlage
Ondanks (of was het dankzij?) het schitterende weer waren niet minder dan
52 personen aanwezig tijdens de jaarvergadering op zondagmiddag 18 april
2010. Die 52 mensen waren niet speciaal gekomen voor de koffie en de
cake die dan altijd voor rekening van de penningmeester zijn. Ze waren ook
niet zo massaal opgekomen voor de speech van de voorzitter of voor de
manier waarop de penningmeester het financiële reilen en zeilen van de
HKL in 2009 uit de doeken deed. Alhoewel ze op voorstel van de commissie,
die de boeken had nagekeken, wel met applaus instemden met de jaarrekening en daarmee ook de penningmeester dechargeerden voor zijn beheer
in 2009. Ze waren zelfs niet gekomen om te horen wie in de nieuwe kascontrolecommissie werden benoemd (Henk Stobbe en Herman Schoonhagen).
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Nee, deze 52 leden en introducés waren natuurlijk vooral gekomen voor de
excursie naar Museum/Klooster Bentlage, een Kruisherenklooster gelegen
bij Rheine, zo’n 45 km over de grens. Een van die pareltjes waar het Duitse
grensgebied zo rijk aan is en gelegen in een prachtige omgeving. Voor velen
van ons is het toch steeds weer een verrassing om zo’n pareltje te leren
kennen. In de vorige aflevering van Oet Dorp en Marke heeft u informatie
over het klooster kunnen lezen. Leest u het nog eens na of kijk anders op
www.kloster-bentlage.de.
Gerard Veltscholte, Henk Stobbe en Andries Kuperus maakten foto’ s van
het uitstapje.
Bij dit artikel ziet u er enkele van. Meer foto’s op onze eigen website
www.historischekringlosser.nl. Overigens vindt u in Nederland ook nog
minstens twee kruisherenkloosters.
Klooster Ter Apel werd gesticht als een ‘dochter’ van het klooster in Bentlage, is ook ingericht als museum en is ook zeer de moeite waard om eens te
bezoeken (www.kloosterterapel.nl). In het oudste klooster van Nederland,
het kruisherenklooster van Sint Agatha (bij Cuijk), is sinds 2006 het Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven gevestigd. De Nederlandse kloostergemeenschappen brengen hier gezamenlijk hun archieven, boeken en
4
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voorwerpen bijeen. Het erfgoed kan door belangstellenden worden geraadpleegd in een studiezaal en tijdens tentoonstellingen.
(www.erfgoedkloosterleven.nl )
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AGENDA
Tijdens de zomermaanden organiseren wij geen ledenavonden maar dat
betekent niet dat we stil zitten.
20, 21 en 22 augustus (Brueghel)
Tijdens deze dagen is het
feest in Losser. De HKL is ‘op’
Brueghel met een boekenkraam aanwezig in de Brinkstraat. Komt u eens bij ons
kijken. We hebben met
Brueghel altijd leuke aanbiedingen waardoor u op een
voordelige manier uw collectie HKL-boeken kunt aanvullen of voor spotprijzen interessante tweedehandsboeken kunt kopen.

25 augustus (Excursie kasteel Twickel)
Kasteel Twickel wordt maar heel beperkt opengesteld voor het publiek. Wij
zijn er in geslaagd om voor een groep van maximaal 45 personen toegang te
krijgen op woensdag 25 augustus. Kijk voor meer informatie over de excursie en over de wijze van aanmelding op de volgende pagina.
11 en 12 september (Open Monumentendag)
Open Monumentendag wordt dit jaar in de gemeente Losser georganiseerd
onder ‘regie’ en verantwoordelijkheid van de beide historische verenigingen. Het programma staat nog niet helemaal vast maar wel kunnen we u
vertellen dat de activiteiten in het noordelijke deel van de gemeente (het
werkgebied van de HKL) zich zullen afspelen op de zaterdag en in het zuidelijke deel (De Dree Marken) op de zondag. Verdere publiciteit komt op de
websites van de beide historische verenigingen, de site van de landelijke
organisatie en uiteraard in de regionale pers.
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EXCURSIE NAAR KASTEEL TWICKEL
Zoals u in de agenda al heeft kunnen lezen organiseert de Historische Kring
Losser op woensdag 25 augustus een excursie naar Kasteel Twickel in Delden. Het kasteel wordt maar sporadisch opengesteld voor bezoekers. Dit
jaar slechts in de periode van 23 augustus tot medio september en dan ook
nog slechts van dinsdag tot vrijdag.
De excursie zal een flink deel van de dag in beslag nemen. We beginnen ’s
morgens met een kopje koffie, gevolgd door een rondleiding van vijf kwartier door het kasteel. Na de lunchpauze (op eigen gelegenheid) kunnen we
’s middags de tuinen bezichtigen.
Deelname aan de excursie staat open voor leden en per lid één introducé.
Aan de excursie zijn (meer dan bij de HKL gebruikelijk) kosten verbonden en
daarom vragen we een eigen bijdrage van vijf euro per deelnemer. Het
totale aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 45 personen. Helaas is
het kasteel slecht toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn. Rolstoelen en rollators mogen/kunnen
niet naar binnen.
Nota Bene
Vanwege de beperking van het
aantal deelnemers (maximaal
45) is voor-aanmelding beslist
noodzakelijk. U kunt zich aanmelden voor de excursie door de eigen bijdrage in de kosten (vijf euro per persoon, voor maximaal twee personen) vóór
1 augustus 2010 over te maken naar bankrekening 33.73.08.098 t.n.v. Historische Kring Losser o.v.v. Twickel en uw naam en adres.
Het tijdstip van bijschrijving op de bankrekening is bepalend voor de volgorde op de lijst van deelnemers. Als uw betaling bijgeschreven wordt nadat
het aantal van 45 deelnemers al bereikt is wordt het bedrag uiteraard z.s.m.
teruggestort. (Mocht u door omstandigheden laat zijn met uw aanmelding
kijk dan even op onze website of de excursie misschien al is volgeboekt.)
Degenen die op tijd zijn met hun aanmelding krijgen z.s.m. na 1 augustus
bericht over de verdere gang van zaken. De (eigen bijdrage voor de) excursie omvat een kopje koffie, een rondleiding door het kasteel en toegang tot
de tuinen. Lunch voor eigen rekening!
Oet Dorp en Marke Losser 2010/2
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DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2009
Een eigen onderkomen
Het jaar 2009 zal de boeken ingaan als het jaar waarin de HKL voor het
eerst de beschikking kreeg over een eigen onderkomen. Op 2 februari 2009
werd een overeenkomst met de gemeente Losser getekend over het gebruik van het pand Martinusplein 16 voor ‘opslag en stichtingsactiviteiten’.
De opslagfunctie is wel duidelijk: we beschikken over veel materialen, die
eerder her en der verspreid opgeslagen waren. Archief, boeken, (geschonken) voorwerpen etc. en niet te vergeten de vitrines die zo goed van pas
gekomen zijn bij tentoonstellingen. Welke andere activiteiten in het pand
ontwikkeld zullen worden zal in de loop van de tijd duidelijk worden. Een
belangrijke stimulans daarbij is het subsidieproject Overal!Overijssel dat
aan het eind van het jaar voor ons tot belangrijke resultaten heeft geleid.
(Zie aan het eind van dit jaarverslag).
Ledenactiviteiten
 Op 5 januari begon het jaar voor de HKL met de traditionele Niejoarsvisite. Daar zit op zich weinig nieuwswaarde in, want de opzet is al jaren
dezelfde: ‘huisgemaakte’ boerenjong’s en knieperkes, gevolgd door een
quiz die al jaren wordt bedacht en gepresenteerd door bestuurslid Stien
Meijerink. Al even traditioneel is de belangstelling van onze leden steeds
erg groot. Ook nu telden we ongeveer honderd bezoekers en het was erg
gezellig.
 Van 11 januari tot 15 februari vond de tentoonstelling over klein religieus erfgoed een vervolg in Gronau. In het Wirtschaft Zentrum Gronau vonden nog eens 600 mensen de weg naar de expositie, die in de twee maanden daarvoor bij Jo de Jong in ’t Nien-End in Losser al 1600 belangstellenden had getrokken. In totaal dus 2200 bezoekers, die de tentoonstelling
hoog waardeerden.
Dergelijke tentoonstellingen zijn erg arbeidsintensief en kunnen ook omdat
geschikte onderwerpen niet steeds voor het ‘opscheppen’ liggen niet jaarlijks gehouden worden. Vooral door de voortreffelijke samenwerking met
de Gronauers en Epenaren is deze expositie ook bestuurlijk gezien echt een
feest geweest.
 In de maanden februari en maart volgden boeiende ledenavonden met
lezingen van Cor van der Wiel over de achtergronden van Mariakapelletjes
en van Harry Spies over de geschiedenis van de voormalige, in Drente ge8
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vestigde, koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Het eerste onderwerp ligt dicht bij huis en enkele Losserse families vinden hun oorsprong
in de koloniën. Dat zal de verklaring zijn voor de behoorlijk grote belangstelling voor beide avonden. De belangstelling voor onze avonden groeit ‘sowieso’. Een gevolg van de sterke groei van het ledenaantal in 2008?
 Na de ledenvergadering brachten we op zondag 17 mei een bezoek
aan het Duitse Asbeck. In dit schilderachtige Stifstdorp, niet ver over de
grens, zijn de laatste jaren diverse restauraties verricht. We kregen een
uitstekende rondleiding en bezochten het dormitorium met een tentoonstelling over adellijke Damesstiften in het Münsterland, de kruisgang met
een wisselende tentoonstelling, het romaanse kerkje, de Hunnenpoort, de
Spieker en het Backhaus.
 Geïnspireerd door het succes van het uitstapje naar Asbeck begonnen
we het winterseizoen op zaterdag 10 oktober met een excursie naar Haus
Welbergen, gelegen zo’n 30 km over de Duitse grens voorbij Ochtrup/Langenhorst. Dit kasteel van de Bertha Jordaan - van Heek Stichting is
gewoonlijk alleen aan de buitenkant te bekijken. Wij mochten deze keer
ook naar binnen. Daarna brachten we nog een bezoek aan het oude dorpskerkje in Welbergen, met een bijzonder grafmonument, waarop ook Twentse namen te vinden zijn. Dat het een geslaagd initiatief was blijkt wel uit het
aantal deelnemers: 80!!
Een nieuw fotoboek
Na het hectische jaar 2008 wilden we het in 2009 eigenlijk wat rustiger aan
doen. Geen tentoonstelling en geen boeken maken… maar: de HKL werd
opgericht in 1969 en bestond in 2009 dus 40 jaar. Dat kun je maar één keer
vieren en daarom werd besloten om toch maar een nieuwe fotoboek te
‘produceren’. ‘Losser Glane en Overdinkel… nog niet eens zo lang geleden…’. Op 16 november werd het resultaat gepresenteerd. Een boek met
200 foto’s, waarvan 16 in kleur. Een fraaie uitgave die wij met trots hebben
toegevoegd aan ons ‘Fonds’ dat inmiddels twintig titels telt, waarvan er nog
negen leverbaar zijn. De rest is (soms al lang) uitverkocht. Van het nieuwe
fotoboek zijn in zes weken tijd bijna 600 exemplaren verkocht.
Oet Dorp en Marke
Ons tijdschrift verscheen in 2009 zoals gebruikelijk vier keer in een oplage
van 600 exemplaren. Er is steeds een rijk geschakeerd aanbod van kopij,
ook van buiten de kring van ‘bekende’ schrijvers. Soms blijft daardoor een
Oet Dorp en Marke Losser 2010/2
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artikel wat langer liggen dan wenselijk is. Wij hopen dat schrijvers zich
daardoor niet laten ontmoedigen en ons blijven voorzien van interessante
en boeiende verhalen. De omvang van het boekje varieerde van 28 tot 32
pagina’s en het laatste nummer van de jaargang 2009 werd (met het oog op
de vele kleurrijke illustraties) zelfs helemaal in full colour gedrukt. Dat wij
ons dat soort luxe kunnen permitteren danken wij aan onze adverteerders,
die wij ook op deze plaats nog een keer willen bedanken.
Overal!Overijssel
In haar Nieuwjaarsspeech 2010 kon onze voorzitter melding maken van een
forse financiële bijdrage door de Provincie Overijssel en de Gemeente Losser, waardoor wij van ons ‘onderkomen’ Martinusplein 16 een volwaardig
Historisch Informatie en Documentatie Centrum kunnen maken. Door deze
subsidie zijn wij in staat om investeringen te doen waardoor wij ons archief
en de fotocollectie kunnen digitaliseren en daardoor beter kunnen beheren
en presenteren. Door betere toegankelijkheid, op den duur ook via internet, zullen archief en collecties in principe beschikbaar komen voor ‘iedereen’. Bij ‘iedereen’ denken wij met name ook aan leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Ledenaantal
Voor de statistiek is het belangrijk om vast te leggen dat ons ‘ledenaantal’
in 2009 groeide van 541 naar 560.
Tenslotte
Er zijn veel activiteiten die zo vanzelfsprekend zijn dat we ze in het jaarverslag maar achterwege laten. Voor iedereen die aan die activiteiten heeft
meegewerkt:
ONZE HARTELIJKE DANK

Losser, juni 2010
Georg van Slageren, secretaris
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WIE IS WIE OP DEZE FOTO?
De kinderen op bovenstaande foto zijn afkomstig van alle Losserse scholen
die in 1942 om gezondheidsredenen voor korte of langere tijd naar Saasveld gingen. Kennelijk was het daar bij de boeren beter dan hier in Losser.
Van enkele kinderen zijn de namen bekend. Op de onderste rij zitten twee
jongetjes met een muts. Dat is de tweeling Damhuis uit Glane. Het vijfde
meisje van links op dezelfde rij is Marietje Smit. Haar broertje Piet staat in
de middelste rij, vijfde van links. Het vijfde meisje van links op de bovenste
rij is Lyda Lubbers. De jongen aan het eind van de middelste rij (rechts) is
Kobus Munsterman. Kobus had het zo naar zijn zin in Saasveld dat hij tot
het eind van de oorlog bij het boerengezin is gebleven waar hij gastvrij onderdak kreeg. Kobus heeft altijd contact gehouden met het gastgezin. Zijn
vrouw Mieke, die deze foto beschikbaar stelde, zet het contact nog steeds
voort.
Verder is bekend dat Johan en Henny Eulderink (uit Glane) en Bennie en
Mienie Hanterink op de foto moeten staan. En één of twee jongens van de
familie Stegge (uit het gezin dat zo zwaar getroffen werd toen op 14 januari
1945 een Duits jachtvliegtuig op hun huis aan de huidige Scholtinkstraat
neerstortte). Wie herkent deze en de vele andere niet genoemde kinderen
op deze foto?
Reacties graag naar Georg van Slageren, te. 053 5382850 of per e-mail
info@historischekringlosser.nl
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OVER OVERDINKEL
1952. Bijna 9 jaar oud ben ik. Mijn vader overlijdt en wij verhuizen naar
familie in Losser. Weg is de vertrouwde geur en de sfeer van Overdinkel.
Uitgerekend nu ASVO de sterren van de hemel voetbalt. Uit beeld is ook
Ons Huis, waar pa repeteerde voor het toneel. Waar ik heerlijk vrij rond kon
dwalen over die spannende zolder. W.I.K. heette de toneelvereniging, Willen Is Kunnen. Ze waren goed, vond ik. Al hoorde je mensen wel eens
schamperen over ‘die rooien’. Nooit heeft de hang naar Overdinkel mij
meer verlaten. Als kostbaar bezit koesterde ik een fotoreportage van de
jubileumuitvoering van W.I.K. uit 1951 ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan. Een beetje slordig was het om tot 2010 te wachten met het naam
geven aan personen op de foto's. Het geheugen van veel tijdgenoten wordt
nu eenmaal wat minder. Veel opmerkingen zijn nu nog te horen in de trant
van: W.I.K. was een echte Overdinkelse club. Wat moeten wij ons daarbij
voorstellen? Het ging om serieuze arbeiders.
De grote trek
In vogelvlucht even terug naar het eind van de negentiende eeuw. Een
woest en ledig landschap doemt op, het Overdinkelse Veld met hier en daar
een eenzame boerderij. Opgevuld wordt het afgelegen gebied door mensen
uit de omgeving van de Havelterberg, aangelokt door werkgelegenheid in
de textielindustrie in Gronau. De lonen in Duitsland waren betrekkelijk
hoog. Leven in Nederland was goedkoop. Huisvesting hier was dus aantrekkelijk. Een misvatting zou zijn te denken dat een zootje uit het noorden
kwam overwaaien. Het ging om serieuze arbeiders met drang naar een geregeld leven. Als zodanig positief in te schatten. Veel families waren tewerk
gesteld geweest bij de Maatschappij van Weldadigheid (‘woarwoonie/indeklonie/woarligdat/intmestgat’). Zo kregen zij een onverdiend
negatief etiket opgeplakt. Zij hadden belangstelling voor het openbare leven, voor sociale vraagstukken, geheelonthouding. Zij leefden minder een
leven van sleur dan de nogal achterdochtige Tukkers rondom. De immigranten bouwden eigen huisjes. Zij wisten de zaken wat ruimer te zien. Gevoel
voor cultuur brachten zij mee en uitten dit in muziek en toneel. Mensen van
het type ruwe bolster blanke pit. Zelfbewust en niet van zins zich de kaas
van het brood te laten eten.
Rooms-katholiek en ‘de rest’
Overdinkel begon steeds meer op een echt dorp te lijken. Ook de verzuiling
sloeg toe. De rooms-katholieken vormden een vrij hecht en aaneengesloten
12
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front. Komend uit de richting Losser strekte de r.k. levenssfeer zich uit tot
aan het postkantoor. En geen meter verder. Vanaf daar kwam het andersdenkende deel van het dorp in het vizier. Twee hoofdstromingen: protestants-christelijk en socialistisch, met in het kielzog een communistische en
een apostolische minderheid. In de burgerlijke gemeente Losser lag het
aandeel ‘niet kerkelijke gezindten’ in 1920 op 1%.

Het jubilerende bestuur in 1951 (v.l.n.r.): Grietje Game, H. van der Linde, J. Reuvers,
E. Lem , Hendrik Kalsbeek (vz), J. Bouwhuis. H. Reuvers, W. Game, Yde Reuvers.

1930 liet een percentage van 3,5 zien. Een opmerkelijke verhoging die zeker
niet in De Lutte en Berghuizen tot stand was gekomen.
Vanouds was de huiver voor de ‘socialen’ groot. Een voorbeeld voor het
kruisen van de degens tussen voorganger en vakbond omtrent textielstakingen (dominee F. Lengkeek van de Christelijk Gereformeerde Kerk van
Enschede op feestavond van de Oranjevereniging in 1907): ‘Het socialisme
is een demon, die voortsluipt in fabrieken en werkplaatsen om volgelingen
te trekken’. Reactie in de plaatselijke partijkrant van de SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij) kon niet uitblijven: ‘Enschede is een nieuwe
wachter voor de brandkast der kapitalisten rijker geworden’.
In Overdinkel was de inburgering van een grote groep immigranten, als los
zand aan elkaar hangend, opmerkelijk soepel verlopen. Textielarbeiders
onder elkaar - dat zal zeker een rol hebben gespeeld. Men had het niet
breed, maar men had veel voor elkaar over.
Oet Dorp en Marke Losser 2010/2
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Niet-gelovig volksdeel
Al vóór 1900 was er een begrafenisvereniging op algemene grondslag: Helpt
Elkander. Grote offers werden gebracht om tot een eigen particuliere begraafplaats te komen. In 1913 was daar dan de Ebeltjeshof. Een openbare
lagere school was er toen ook al; zelfs eerder dan de Pax Christi- en de Willem van de Bosschool. Met het openen van het christelijke kerkhof in 1924
was de driedeling tot in details geregeld: R.k., prot-chr. en soc. bleef het
grote punt van overeenkomst door alle partijen heen: allemaal werkers in
de textiel, afgezien van de verzorgende beroepen in het dorp natuurlijk.
Waren in 1924 in de Duitse fabrieken nog 131 personen uit Losser werkzaam en 588 uit Overdinkel - een paar jaar later ging nagenoeg iedereen
naar Enschede, Lonneker, Losser en Oldenzaal. Geen eigen keuze, zo midden in de grote Twentse textielstakingen met een grimmig karakter. Postende arbeiders aan de poort. Politiemensen die onwillige werkers naar
binnen of naar buiten sabelden.
W.I.K. komt in beeld
Op 26 januari 1926 wordt in café Tjibbe Knol opgericht een Arbeiders
Tooneelvereeniging Bewust Streven; spoedig omgedoopt tot Willen Is Kunnen. ‘Zij stelt zich ten doel de ontwikkeling der arbeidersklasse en staat op
een neutraal standpunt’.
In de ledenlijst van de beginjaren komen de volgende familienamen voor:
Van Aarsen, van Baal, Bakker, van de Berg, de Boer, van de Bos, Boswinkel,
Bouwhuis, ten Brinke, Bruinsma, Dokter, Dolron, Edelenbos, Ekkelboom,
van Ewijk, Game, ter Haar, Haitjema, van der Heide, Kalsbeek, Ketnis, Kingma, Kleinsma, de Kruiff, Lem, van der Linde, Nieuwenhove, Nijhuis, Otten,
Rensen, Reuvers, Roelink, Scheer, van der Veen, Veenvliet, de Vries, van der
Walle, Welling en Wilmink.
Oudere leden getuigen dat W.I.K. een hechte vriendenclub was met een
eigen clublied. Bij ziekte kregen leden een fruitmandje. Jubilarissen werden
door het bestuur bezocht en in het zonnetje gezet. Ook niet zo vanzelfsprekend in de crisisjaren: Sinterklaas kwam voor de kinderen. Vanaf het prille
begin heeft de Overdinkelse gemeenschap grote waardering opgebracht
voor de meeste bestuursleden, die ook het algemeen belang wisten te dienen. De familie Edwin/Reinier Bakker heeft zich met zorg en toewijding
ontfermd over de stukken die van de vereniging tot op de huidige dag zijn
overgebleven. Met grote dank putten wij hieruit verder: Overzicht secretariaat: 1934-36 H. Reuvers - 1937-38 J. de Kruiff - 1939-40 stilgelegen
wegens mobilisatie en oorlogsbegin - 1941-45 J. Kalsbeek - 1946-48 H.
Haitjema - 1949-52 E. Lem - 1953-543 H. Kalsbeek - 1955-56 R. Bak14
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ker - 1957 + D. Kalsbeek-Bakker. Jaarvergaderingen werden op of omstreeks 26 januari gehouden. Op deze datum in 1941 kwam men in Ons
Huis bijeen om de contacten na mobilisatie en verder ongerief weer te herstellen. Dankbare herinnering aan een onderling intiem feestje.
Op 23.4.1941 wordt een reglement opgesteld, waarin merkwaardig genoeg
wordt vermeld dat de oprichting op 23 januari 1926 heeft plaatsgevonden.
De leden worden min of meer gesommeerd het boekje bij opzeggen van
lidmaatschap weer in te leveren. Volgens artikel 6 wordt ‘in de Vereeniging
iedere arbeidersvijandige beweging of organisatie geweerd’. Dat wordt
zomaar even vermeld op een moment waarop de bezetters de schrijvende
pers al helemaal onder de knoet hadden! Nu zijn ze in Overdinkel toch al
niet zo bang uitgevallen. Denk maar eens aan wat al die dappere mannen
uit de noordpool hebben gedaan in de 30er jaren voor vogelvrije vluchtelingen. Artikel 18 vermeldt: ‘Een wijkagent is verplicht om wekelijks de contributie te innen en dit direct aan den Penningmeester over te dragen. Hij
geniet 10% van het opgehaalde bedrag en is vrij van contributie te betalen’.
Met deze persoon wordt niet oom agent bedoeld, maar de incasseerder. In
onze tijd kijken wij wat vreemd tegen de geschetste constructie aan. Toentertijd zal het best wel een wenselijke en effectieve gang van zaken zijn
geweest.
Het wordt minder ...
Jaarvergadering 1.2.1959 in café Smudde aan de vooravond van de zestiger
jaren. De grote ontzuiling begint. In kas was fl. 503,99. Door een gul lid
werd 1 cent geschonken, waardoor een mooi rond bedrag van fl. 504,00
werd bereikt. Volgens waarschuwende woorden van de voorzitter was het
niet de bedoeling van een feestavond een braspartij te maken. In 1962 is
het ledental al zienderogen achteruitgegaan. De magie in de club van Dikke
Klaas en Lange Johan lijkt uitgewerkt. Een feestje is niet meer mogelijk.
Geen geld meer in de kas. Steeds minder vaak komt een uitvoering op de
planken. Soms nog op verzoek van anderen, zoals van de SSS Beatrix in
maart 1963. Alle leden worden in 1964 bijeen geroepen om een soort doorstart te maken. Helaas .... het lukt niet meer zo. Toenadering wordt gezocht
naar het christelijke gezelschap Eensgezindheid. Hier wilde ik uiteraard het
fijne van weten. Daartoe heb ik mijn licht bij beide partijen opgestoken om
te weten te komen waarom of waardoor het niet tot fusiebesprekingen is
gekomen. De voorzichtige conclusie daarbij is een soort cultuurverschil
tussen beide partijen. W.I.K. als exponent van het Overdinkelse volksgevoel
kon af en toe wel eens al te enthousiast expressie geven aan teksten. GeOet Dorp en Marke Losser 2010/2
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bruikmaken van krachttermen en lichtelijk blasfemische uitdrukkingen. Met
als gevolg dat bij een uitvoering van de ‘Martelgang van Kromme Lindert’
(A.M. de Jong) een aantal gasten met kromme tenen in de zaal zat.

'Eind goed, al goed' (op de planken tenminste).
Smokkelaars en zo?
Zo is W.I.K. dus zachtjes weggedeind uit het mooie en bijzondere dorp
Overdinkel, dat zo onverdiend onder vooroordelen gebukt heeft moeten
gaan. ‘Smokkelaardorp’ is er een van. Wat te denken van de oorsprong van
het intensieve clandestiene grensverkeer? Van de ene dag op de andere in
1915 gingen alle Duitse fabrieken dicht voor buitenlandse werkers. Zo werd
een arbeidsleger een smokkelleger. Wat anders in een zo kwetsbaar grensdorp? Overdinkel heeft zich op eigen kracht ontwikkeld tot een bloeiende
gemeenschap van meer dan 4000 inwoners. Prima woonklimaat, goede
verbindingen en redelijke voorzieningen. Een florerend verenigingsleven.
Echt zo'n dorp waar de Troelstrastraat en de Schaepmanstraat broederlijk
naast elkaar liggen.
Cor Lem

16
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DE HEEMANNEKES VAN ’T OLDENZELSE VEN
Gert-Jan – ’n ni’jen knecht van de Kesboer – was nen groten bloazer, dee
neargens bang veur was. Bie Loa-Sien an ’n köanstweg van Oldenzel noar
Loster har hee in de kamer, dee as café-zaal deenst döar, de grötste pröar.
En of het noe gung oawer ’n helhoond in d’Lutt, ’n galgengeest bie Hanhof,
de joffers van de Eekte, …. hee drof ze ammoal wa an! Dow de andere jonge kearls oet de buurt dat al ’n paar moal hadden anheurd, dow daagden
zee Gert-Jan oet um es met peard en wagen in ’n pikdoonker deur het Oldenzelske ven te rien, dan zol hem dat gebloas wa vergoan. Der was wa éne
veurwaarde: miln in ’t ven mos Gert-Jan ’n paar moal “hééj, hééj” ropen
want dan wörden de heemännekes na vergrild! “Gin probleem!”, zear GertJan oetdagend, “ik zal ze wa es losporreke doar in ’t ven!” Dree dagen later
waren alle jonge kearls oet de buurt bie Kesboer op de del en zee hölpen
Gert-Jan met het inspannen van Nelly, het jonge, gezeglijk peard van de
Kesboer. Hee moch van ’n boer de keesbrik metnemmen, dan zat hee luk
gerieflijker! Veur de zekerheed had Gert-Jan nog het grote broadspit op de
waag legd. Het was pikdoonker dow Gert-Jan vertrök. Alman griemken luk,
want zee verwochtten Gert-Jan binnen ’n uur wier teruw bie de Kesboer en
dan wisse met het zweet op ’n pokkel! Doar twiefelden zee gin ogenblik an.
Nelly löat zich gedwee noar het Oldenzelske ven leiden; eerst in galop mer
wiederop stapvoots gung Gert-Jan met het peard oawer ’n hobbeligen
laandweg noar de deepste deepte van het ven. ’n Eankel moal leet Gert-Jan
het peard efkes stilstoan um te loestern of hee ok wat heurde of zag, mer
het was en bleef doodstil. Allenig de weend ko’j mangs deur de böam en
het opgoand elzen- en bearkenhakhoalt heuren goan. Ineens flodderde iets
bie Gert-Jan langs ’n kop, mer hee was natuurmeanske genog um te weten,
dat dat vast en zeker ne oel was west, op jacht noar nen prooi. Dow hee
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miln in ’t ven was ankömmen – doar woar de laandweagen vanoet het Zoglaand, vanoet Loster en Oldenzel bie mekaar komt – dow dreaide hee de
waag, zodat hee bie gevoar zoo rap as het kon noar hoes kon veuren. Wier
loesterde Gert-Jan zoo good hee kon, mer hee heurde niks. Het leek hem
angstanjagend stil mer hee vermande zich, …. gung veur op ’n bok van de
keesbrik stoan en schreeuwde héél hard: “Hééééj, hééééj” En doarnoa nog
’n moal gloepens hard en laank: “Hééééj, héééééj! Dow het peard dat geloed heurde, keek het ineens wild alle kaanten oet, döa nen schöt noar
veurten, woardeur Gert-Jan hoast van de keesbrik tumelde en stun wier stil.
Gert-Jan was gaon zitten op ’n bok en ineens was het nét of hee luk an de
kaant wör drukt. Hee keek noar dee kaant en zag twee glöanige ogen, dee
hem steal ankeken. En direct dooarop an de andere kaant: drukken teggen
hem an en ok twee glöanige ogen. Gert-Jan zat himmoal klem tusken twee
heemännekes! En Nelly begun te trekken noar leenks en noar rechts en was
totaal van de wies. Gert-Jan nam de töggels heel strak in de haand um het
peard toch in bedwang te hoalden. Dat lukte deels, want Nelly zetten der
ne vaart in en de keesbrik bolderde der veur onwies achteran. Hoo Gert-Jan
ok trok an de zellens, Nelly döar in vollen galop verdan, richting Kesboer!
Gert-Jan keek slagmoals noar leenks en rechts mer dee twee heemännekes
gaven nich too: drukken en drukken en Gert-Jan zat der klem tusken. GertJan verbeeldn zich, dat hee - behalve dee glöanige ogen – ok nog blauwe
vlämmnekes zag, dee alsmeer hen en wier gungen boawen dee ogen op de
moat van het schommeln van de keesbrik. Noa ’n kwarteer kwam de keesbrik in vollen vaart het earf van de Kesboer op. Gert-Jan zag nog nét kaans
um met nen groten sprong van de waag of te kommen. Hee plearde op de
groond onderwiel dat de waag rakelings langs hem veurde. Zoo hard as hee
kon, rende hee de niendeur in en smeet den achter zich dicht. Veuran op de
del stunden dee jonge kearls en dee zagen dat Gert-Jan onmöandige angst
had en dat het zweet hem op het veurheufd stun. Ziene mesjesterse boks
was oaweral scheurd. Met ’n man of dree woagden zee het um boeten te
goan kieken. De wagenlaamp an en de niendeur op ’n kierke los. Veur de
niendeur was niks te zeen: gin heemännekes, gin keesbrik en ok Nelly nich!
De Kesboer wol direct richting Oldenzelske ven goan, mer de jonge kearls
röadden hem dat óf; te geveurlijk! Gin een van dee kearls döarfde nog noar
hoes te goan. Zee bleven bie de Kesboer: ’n enen in ’t höai en nen ander in
nen stool achter het losse vuier op wacht. Teggen het ochtendgloren kwam
der ineens lawaai van boeten: ne waag met ’n peard der veur. En waarachtig, …. doar was Nelly wier met de keesbrik. Het peardke was nóg nat bezweet, asof het ’n helen nacht zwoar weark had mötten doan. ’n Daamp
kwam der óf. Kesboer spande Nelly oet, döa der ne grote jute lap oawer en
18
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ne dekken en nam het trouwe beestke met noar ’n stal. Dow de kearls wier
zovöl mans waren, dat zee noar boeten döarfden te goan, dow zagen zee
dat het broadspit ’n paar moal dubbel was voulen en der zat ’n breefke an:
doar stunden biezundere tekens op: streepkes van boaven noar onderen,
dee tekens kenden zee nich. En an de andere kaant van ’t papierke schune
streepkes en bochtige streepkes; zee snappen der niks van. An wierskaanten dus vrömde streepkes en halve roondjes; heel vrömd! Umdat gin een
der wies oet kon wörden – zölfs de Kesboer zölm nich – kreeg Gert-Jan ’n
road um doar met noar de pastoor van Loster te goan; den was heel vernemstig, kon haandleazen, braandpoezen, wichelroede lopen en al dat
soort dingen. ’s Anderendagens stun Gert-Jan luk verleagen bie de pastoor
veur de deur met het breefke in de haand. Marie, de pastoorsmeid, döa de
deur los en Gert-Jan moch in de kökken op nen gewonen stool wochten
onderwiel dat Marie de pastoor zol waarschouwen. Het doerde nog nen
besten zet veurdat de pastoor kwam. Gert-Jan, beleefd met de kips in de
haand, löat de pastoor het breefke zeen, dat an het broadspit had zetten en
vröag of de pastoor doer wies oet kon wörden. De pastoor keek luk bedeankelijk en vröag ineens: “Woar hes doe dat breefke vot?” Gert-Jan mos
noe met zien verhaal veur ’n droad kommen; zien verhaal van grootsprekken en oetdagen en de weddenschop en hoo hem dat goan was in ’t Oldenzelske ven. Noadat de pastoor dat breefke van alle kaanten had bestudeerd
zear hee: ”Dit is riestpapier, Gert-Jan, doar ku’j dwars deurhen kieken! Ik
ben der zóó wier, … wocht hier mer efkes!” In ’n umgezeen was de pastoor
der wier; hee har nen glimlach um zienen moond en keek schuun oawer
zien brilleke noar Gert-Jan. “Kom es met noar het raam, Gert-Jan en kiek es
dwars deur het papierke; kiek good, Gert-Jan! De streepkes an de veurkaant
en dee kromme tekens an de achterkaant voarmt samen nen tekst, GertJan. Dat bent tehoap weurdkes, dee die an het deanken möt zetten, GertJan! Hier, … leas zölf mer!”
A’j het breefke op de goeie manier teggen het licht höalden, dan stun der:
E E N M O A L E N N O O I T W I E R.
Gert-Jan stun doar in de kökken bie de pastoor asof hee nog gin tien kon
tellen. De pastoor lear ne haand op ziene schoulder en zear gemeudelijk:
“Nich meer zoo grootsprekken, Gert-Jan en ok gin heemännekes wier ploagen en oetdagen!” Het was geels nich nöadig dat de pastoor dat der nog bie
zear, want Gert-Jan had zien leske leard. Hee zol het nooit wier doan!
Jan Swennenhuis (Oldenzel)
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LOSSER HEEFT GEEN GESCHIEDENIS
Burgemeester C.J.A. van Helvoort,
de auteur van het hierna afgedrukte artikel, was zeer geïnteresseerd
in de Losserse geschiedenis. In ‘Losser voorheen en thans’, dat in 1926
werd uitgegeven, heeft hij het resultaat van zijn naspeuringen op
schrift gesteld. De HKL heeft van dit
‘standaardwerk’ een heruitgave
gepubliceerd die nog steeds te
koop is. Zijn losse artikelen werden
als vervolg gepubliceerd in 1981.
Dat boek is uitverkocht.
De HKL is ook in het bezit van zijn
glasplaten- en fotocollectie. Van
Helvoort was de oprichter van de
eerste Losserse fotoclub Helios. Uit
manuscripten blijkt, dat hij met
behulp van die plaatjes ook lezingen hield, onder meer over de Twentse
boerenwoning. Hij schreef diverse artikelen over Losser in kranten en tijdschriften om zijn mooie gemeente, ‘het vergeetmenietje in den tuin van
Nederland’, onder de aandacht te brengen. Zo ook het artikel dat we nu
onder úw aandacht willen brengen.
Van iemand die zich zo verdiept heeft in de geschiedenis van onze gemeente verwacht je niet dat hij in de openingszin als volgt schrijft:
Wanneer men in een tijdschrift de bijzonderheden van een plaats moet
vertellen, begint men meestal met haar geschiedenis. In dit opzicht heb ik
geen dankbare taak, want Losser heeft geen geschiedenis.
Bij zo’n formulering kijk je toch wel even vreemd op. Maar verder lezend
wordt duidelijk wat hij bedoelde. Losser staat inderdaad nergens beschreven met gebeurtenissen die ‘druipen van het bloed’.
Wij hebben geen ‘Slag bij Ane’, zoals noordelijker in Overijssel bij Coevorden. Deze strijd in de 13e eeuw tussen Rudolf II van Coevorden en de bisschop van Utrecht werd beslecht met behulp van de Drentse boeren. Wil20
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lem Wilmink beschreef onder de titel ‘Moord in het moeras’ hoe het bisschoppelijke leger en ook de bisschop zelf, in de pan werd gehakt.
Maar wij hebben natuurlijk wel de inval van de vorstbisschop van Munster
Bernard van Galen in 1665. Deze had zijn troepen gelegerd aan de huidige
Invalsweg bij Overdinkel. In de nacht van 22 op 23 september kwamen zij
aan in Losser. En hoe dat is verlopen is, aldus Van Helvoort, te lezen in het
oude handschrift van Hermanus Lippinkhoff : ‘Anno 1665 in den nagt van
den Goedensdag op den Donderdag na Losser kermisse is die vorst of bisschop van Munster in Losser gevallen und tusschen 40 und 50 huzen verbrand und die kerke und toren verbrand, de klokken gesmolten, de Twenthe Drenthe bisz tot Wijnschoten in Groningerland off geruineert und geplundert….’
Iemand met inlevingsvermogen en fantasie zou hier natuurlijk ook een
prachtige roman over kunnen schrijven. Maar dat is tot nu toe helaas nog
niet gebeurd.
Van Helvoort had niet als enige burgervader belangstelling voor de geschiedenis. Oud-burgemeester Jan Smit, ook al geïnteresseerd in de historie,
maakte ons attent op de website van het Streekarchief Rijnstreek en Lopikerwaard. Daaruit bleek dat zijn verre voorganger in Losser zich ook had
verdiept in de geschiedenis van de stad Woerden, de eerste burgemeesterspost van Jan Smit. Van Helvoort was daar gemeentesecretaris van 19091919, voordat hij tot burgemeester van Losser werd benoemd. Het in 1952
verschenen boek ‘Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden’
geldt als een belangrijk standaardwerk en als dank daarvoor werd hij in die
stad geëerd met een straatnaam, de ‘Van Helvoortlaan’. Bij de HKL was wel
bekend dat er ook een manuscript bestaat met de titel ‘Grepen uit de geschiedenis van Oldenzaal’.
Behorende tot de generatie van na de oorlog verbaast het je wel eens, dat
van burgemeester van Helvoort, die zevenentwintig jaar aan het hoofd
stond van onze Dinkelgemeente, niet meer terug te vinden is dan de foto in
de burgemeestersportrettengalerij in de Staringzaal in de kelder van het
gemeentehuis. Maar dat heeft alles te maken met de tragiek van een ‘burgemeester in oorlogstijd’. Er zijn over zijn ‘afgang’ na de zogenoemde ‘Zuivering’ in 1945/1946 altijd veel vragen blijven leven. Wijlen Johan Luizink
zei indertijd, dat hij bij zijn onderzoek in verband met het boek ‘In Losser is
niets gebeurd… getuigen, feiten en gebeurtenissen 1940-1945', niets ten
nadele van de man had kunnen vinden. Maar in de jaren tachtig, toen ook
van de kant van de HKL een voordracht werd gedaan om een straat naar
Oet Dorp en Marke Losser 2010/2
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hem te noemen, werd daar door de gemeente zeer terughoudend op gereageerd, omdat bij individuele mensen de emoties hoog oplaaiden. Heel
verschillende meningen dus.
Vijfenzestig jaar na de Bevrijding wil je dan wel eens weten, wat er nu echt
aan de hand is geweest. Maar daarover meer in het volgende nummer van
Oet Dorp en Marke.
Thea Evers
Losser heeft geen geschiedenis
door C.J.A. van Helvoort
Wanneer men in een tijdschrift de bijzonderheden van een plaats moet
vertellen, begint men meestal met haar geschiedenis. In dit opzicht heb ik
geen dankbare taak, want Losser heeft geen geschiedenis. In historieboeken zal men vergeefs naar deze gemeente zoeken op bladzijden, druipend
van bloed, die andere plaatsen haar naam en reputatie moeten geven.
Droomend in zijn rustige rust heeft dit wijde Saksische sagenland hier gelegen de eeuwen door, als een gordel van bosch en hei, den grilligen kronkelloop van de Dinkel begeleidend, vrijwel afgesloten van de buitenwereld,
zich zelf genoeg.
Alleen de overlevering brengt ons een glimp van haar geschiedenis in het
rijmpje, dat hier voortleeft in den volksmond:
‘Berendken van Goalen stak Loster in braand, Jaag den schelm noa ’t Munsterlaand’.
Een oud handschrift van Hermanus Lippinkhof, die in 1743 stierf en alzoo
niet uit eigen waarneming de voorvallen van 1665 kon weten, maar ze toch
zeker uit de eerste hand, van zijn ouders, zal hebben vernomen, geeft de
grondslag aan deze overlevering als we lezen:
‘Anno 1665 inde den nagt van den Goedensdag op den Donderdag na Losser kermisse is die vorst of bisschop van Munster in Losser gevallen und
tusschen 40 en 50 huizen verbrand und die kerke und toren verbrand, de
klokken gesmolten, de Twenthe, Drenthe bis tot Wijnschoten in Grongerland off geruineert und geplundert, namen Oldenzel, Ootmarsum und alle
kleine stedekens in und mosten zware kontribuytien geven’.
‘De marke ofte kerspel Losser moste geven alle weken van de maant Desember 1665 tot den April 1666 40 rijksdalder, 35 stuver, twintig mudden
und 7 spint haver, 2424 pont hoy alle weke, buten kostenstuer und schaedegelt’.
22
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‘De kerke was ful gebragt van kisten und kasten, kettel und potten, linnen
und wollen beddinge, uthgeplundert und verbrand, alle beesten und peerden weg gevuret behalve in de Graefschap Benthem waren gevluchtet.
De oude toren, zonder eenige architectonische allure, die de omgeving
beheerscht en die nog altijd vormt het middelpunt, waarom in Losser het
nijvere volksleven circuleert, is bij dezen brand zeker niet verwoest. Wellicht heeft hij vroeger een spits gedragen en is deze in 1665 eraf gebrand,
waarna men hem het bekende zadeldak van thans heeft gegeven. In een
kantteekening der werkrekening lezen we, dat het volgende jaar de klok er
weder luidde. ‘Anno 1666 den 31 Augustus is de andere und groteste clocke
op Saterdag in den tooren gewonden, welken eersten gotte de meister
mislukkede, doch is in deselve vorme ook gegooten und op Sundag de 1
September de eerste reise op den tooren hef gelueht. Den 5 September op
Donderdag sloeg de clocke ééne met het nije uurwerk de eerste reise.
Op de 10 Sondag na Trinitas 1667 op Sunt Michely dag is de eerste predige
gedaen op den nijen predikstoel, voorst daarna is de kleinste clocke gegoten'.
Drie klokken zijn in den toren aanwezig, die zelf hun geschiedenis vertellen.
Op de brandklok staat: ‘Uit Losseranos viventes convoco pulsu, sic multos
etiam in domino plango morientes. TheoDorVS Froen MInIster IesV ChrIsI
est In Losser’. Zooals ik door mijn luiden de levenden in Losser samenroep,
beween ik met mijn geklep de velen, die in den Heer sterven. Theororus
Froen is dienaar van Jezus Christus in Losser. De vetgedrukte hoofdletters
vormen samen het jaartal 1666. Op het lijf staat een gebloemd kruis met
‘Anno 1666’ en ‘J.F. me fecit’. Deze afkorting is van Jan Fremy, den bekenden klokkegieter uit dien tijd.
Op de kleine klok staat:
‘Omnibus offertur divini gratia verbi
Illud qui retinet corde beatus erit
ChrIstVs est saLVator MVnDI’.
Dat is : Allen wordt de genade van het Goddelijk woord aangeboden. Hij,
die het in zijn hart bewaart, zal zalig zijn. Christus is de Heiland der wereld.
(1667)
De groote klok heeft het volgende opschrift:
‘Mortuus est vivus sum maneoque tuus
Vivo tibi moriorque tibi dulcissme Jesu
Esto memor vitae moriens bene cic moriers
Esto memor mortis vivens sic bene vives’.
Oet Dorp en Marke Losser 2010/2
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Hetgeen beteekent: In leven en in sterven ben en blijf ik de uwe. Ik leef
voor U en ik sterf voor U, liefste Jezus. Wees stervende indachtig aan het
leven, zoo zult gij wel sterven. Wees in het leven gedachtig aan den dood,
zoo zult gij goed leven.
Op het lijf aan de eene zijde een gebloemd kruis met een gevleugeld engelenhoofd in het midden en het randopschrift: ‘Sigillum ecclesiae Losserensis; aan de andere zijde: Jan Fremy me fecit Ao 1676’, met het wapen van
Fremy. Beneden op den rand: ‘Convoco viventes pulsu plango morientes’ =
Ik roep de levenden samen door mijn gelui en beween de stervenden.
Tot de in steen gehouwen geschiedenis van Losser zouden we ook een viertal grensstenen kunnen rekenen. Met groote zorg is vanouds de grens tusschen de landen bepaald. In het klooster Frenswegen, gelegen nabij Nordhorn in Hannover, werd 16 Mei 1548 op last van keizer Karel V een
grenstractaat geteekend, dat een eind maakte aan de geschillen over de
grens tusschen het landschap Twente en de graafschap Bentheim, en waarbij werd bepaald, dat op iederen steen een Bourgondisch kruis zou worden
gehouwen en een volgnummer. Een nieuwe toestand werd hierdoor niet
geschapen, want een der grensstenen, staande aan den voet van den koepel op het erf Verbecke, werd in dit tractaat reeds als ‘de oude’ vermeld.
Onder het Bourgondische of St. Andrieskruis, aan de zijde naar Nederland
gekeerd, is een primitieve figuur uitgebeiteld, die wel aan een strijkijzer
doet denken, doch een vuurslag moet
voorstellen, hetwelk volgens den heer Van
Deinse op meerdere emblemen van het
Bourgondische huis voorkomt.
Aan de naar Duitschland gekeerde zijde
heeft deze steen het Bentheimsche wapen. In de onmiddellijke nabijheid, onder
de zware eiken van het erf Verbecke, staat
een tweede exemplaar van zulk een steen.
En een derde staat iets verder in noordelijke richting, om de landgrens te markeeren dicht bij de plaats, waar ten tijde van
de lijstraffelijke rechtspleging de Twentse
galg was opgericht, op korten afstand van
de openbare strafplaats van het Bentheimsche.
Een niet minder karakteristieke grenssteen vinden we bij het z.g. Dreiland, waar
24

Oet Dorp en Marke Losser 2010/2

de grenzen van Hannover, Westfalen en Nederland samenkomen en deze
plaats wordt aangewezen door een oude granieten zuil met drie kanten,
dragende de wapens van Bentheim, Munster en Overijssel met het jaartal
1659.
In deze weinige trekken moge iets van de geschiedenis van Losser en zijn
merkwaardigheden uit vervlogen eeuwen zijn weergegeven. Maar dit verleden verzinkt in ’t niet bij de schier onuitputtelijke bron van schatten, die
Losser in zijn mooie natuur bezit. Wel heeft het “land van katoen” zijn wiggen diep gedreven in het “land van heide”, maar Losser is achter een haag
van schoorsteenpijpen der Twentsche industrie het ongerepte land der
vaderen gebleven. Als we hier doordringen in de wijde velden van Overdinkel, de Lutte , Beuningen of wel de buurtschap Berghuizen, die de industriestad Oldenzaal zeer nauw omvat, overal zullen de bochtige holle wegen met
hun hooge muren van levend groen, de forsche eiken, de knoestige dennen,
de golvende esschen, de sappige weiden, de bruine hei ons herinneren aan
den ouden hier nog voorlevende stam der Tubanten. Bovenal zijn het de
hier verspreid liggende hoeven, die vele duizenden ingezetenen herbergen
en die niet alleen een groote bekoorlijkheid geven aan de streek, maar tevens de afspiegeling zijn van het oude volkskarakter van dit Nedersaksische
land, sober, degelijk en praalloos. Met zijn hoeve is nog het leven van den
Twentschen boer geheel samengeweven, zoodat het eene niet te scheiden
is van het andere.
Dan komen we aan de Dinkel, het grillige stroompje, dat des zomers lieflijk
kabbelend zijn golfjes langs zijn bochtige oevers schuift, dat des winters tot
een woesten vloed aanzwelt, overstroomend de lage landen, en verzwelgend boom en struik, die zijn vaart willen stuiten.
We beklimmen de Tankenberg met zijn dichtbegroeide flanken, zijn breede
korenvelden en akkers. Over een dichten muur van boomtoppen beneden
ons zien we de groene weiden zich sluiten aan zware boschgordels. Voor
ons en terzijde breidt zich de prachtige valei uit, getooid met alle schakeeringen van licht en donker, van geel en bruin, van purper en groen, waartusschen de rode daken der boerenwoningen afsteken.
Van deze hoogte zien we hier en ginds landgoederen met haar statig villa’s,
soms kasteelen gelijk. Geuren van rozen en seringen wijzen er ons den weg
heen, zoetprikkelende bloemenadems. We laten het oog dwalen over wat
tuinmanskunst en landschapsarchitectuur hier hebben geschapen in haar
rijke fantasie vol speelsche schittering.
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Hier donkere schaduw, daar tintelend licht. Vlak voor ons agrarisch Twente.
Ginds in het zilvergrijze verschiet de omtrekken van de bakens van het industriëele Twente, kartelend tegen den gezichtseinder.
(Dit artikel werd gepubliceerd in het grensoverschrijdende tijdschrift Noaberschopp 1938).

OORLOGSSLACHTOFFER
Op 4 en 5 mei, tijdens het herdenken en vieren, komen bij veel mensen de
herinneringen weer boven aan de oorlogstijd. Ook kinderen hebben toen
indrukken opgedaan die zij hun hele leven hebben meegedragen.
Van ons ‘Spaanse’ lid Alphonso (Fons) Lussing ontvingen wij een e-mail,
waarin hij vertelt over een Canadese vlieger, die met een parachute naar
beneden kwam toen zijn machine door de Duitsers was neergehaald. Hij
werd omringd door de Duitse soldaten als een trofee het dorp binnengehaald. De Duitsers lieten de geweren knallen om indruk te maken. Zij zagen
het waarschijnlijk als een overwinning op de geallieerden, die Duitsland en
vooral het Roergebied avond na avond bombardeerden en later, toen de
weerstand sterk verminderde, ook overdag hun bommen gooiden. Zodoende werd de oorlogsindustrie lam gelegd. De piloot werd het dorp doorgevoerd naar Hotel Hut (het latere Centraal), waar de Ortskommandantur
zat.
‘Een grote sterke blonde jongeman, nog in zijn kakiuniform met open shirt
en boven de Duitsers uitstekend. Het maakte grote indruk op mij als knaapje van 12 jaar en dat vergeet ik heel mijn leven niet. Omstreeks deze tijd
denk ik wel eens, wat zou er van hem geworden zijn? Gevangen en misschien gemarteld door de Duitsers en zou hij er levend door gekomen zijn?’
Fons Lussing (geb. 1932) woonde op de oude Gaffel. Hij beschreef het verhaal van zijn familie in Oet Dorp en Marke 2008-3.
Hij maakt ook melding van een voor ons in eerste instantie onbekend oorlogsslachtoffer. De trieste gebeurtenis die hij hier onder de aandacht brengt
was bij de redactie en ook bij het bestuur van de HKL niet bekend. Wij hebben er natuurlijk het boek van wijlen Johan Luizink op nageslagen ‘In Losser
is niets gebeurd…getuigen feiten en gebeurtenissen 1940-1945’. Daar
wordt in Hoofdstuk IX Geweld vanuit de lucht, gebaseerd op de politierapporten van de gemeente Losser, van dit voorval geen melding gemaakt. Ook
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in ons bidprentjesarchief konden we deze overledene niet vinden. Maar dat
zegt natuurlijk niets. Papier was schaars in die tijd.
Aan de Honingloweg staat ook nu nog een boerderij van de familie Snippert, zoals het slachtoffer zou heetten. Gezien de beschrijving kon dat echter niet de plaats zijn van dit tragische incident.
Maar nu eerst het verhaal van de toen twaalfjarige Fons Lussing:
‘Het was, ik denk zomer 1944, dat er op een zaterdagmorgen luchtgevechten plaats vonden tussen de Duitse verdediging vanaf het vliegveld Twente
met de overvliegende Engelse jagers en bommenwerpers op weg naar het
‘Ruhrgebiet’. De Duitsers hadden hun Flagg geschut in stelling gebracht en
schoten hevig. Overal rondom kwamen de granaatscherven neer en raakten
daarbij boer Snippert, die op het erf van zijn boerderij wat rondscharrelde.
Hij werd dodelijk getroffen. Dit nieuws verspreidde zich al snel door het
dorp. Paula Lesscher mijn buurmeisje, de dochter van de smid (Schuurkerkstraat) en die vrijwel alle boeren kende, vroeg mij of we samen naar de
boerderij van Snippert zouden gaan om te kijken wat er gebeurd was. Zij dus
bij mij achter op de fiets en zo wees ze mij de weg. De boerderij lag aan een
afslag van de Denekamperdijk tegenover en ter hoogte van de boerderij van
Bloemen. Daar aangekomen was er niemand te bekennen en we gingen
naar binnen. Daar zagen we op de deel een groot wit laken op de vloer met
daaronder boer Snippert. We konden hem niet zien, maar de zo te zien juist
geschuierde klompen staken op het eind net onder het laken vandaan. Een
ontroerende aanblik die ik me nog altijd herinner in deze dagen.
Ook hij was een slachtoffer van de verschrikkelijke oorlog en we moeten
hem ook als zodanig herdenken’.
Navraag bij oudere Lossernaren leerde ons, dat het toch moet gaan om het
incident dat Johan Luizink beschrijft op pagina 175 van zijn boek:
8 april 1944: ’s Middags om 01.45 valt een bom in de buurt van de boerderij
Groote Beverborg in Zuid-Lutte. De 25-jarige landbouwersknecht Gerhardus
Johannes Olde Theussink, wonende in Zuid-Lutte, wordt daarbij door een
bomscherf dodelijk getroffen.
De boerderij van deze familie Snippert lag in het gebied van de Snoeyinksbeek, nu Snoeyinksbeekweg no.2. De heer Snippert ( 'n dikke Snippert) was
een bekende figuur in het dorp want hij haalde de melk op bij de boeren en
bracht die naar de melkfabriek aan de Gronausestraat.
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Het slachtoffer was ofwel inderdaad knecht op de boerderij, of ‘had daar
verkering’, zoals een oudere Lossernaar het uitdrukte. Hij dacht dat de gevechten waren afgelopen want het was rustig in de lucht. Maar staande in
de niendeur en omhoog kijkend werd hij dodelijk getroffen. Het was op
paaszaterdag, dat hij ‘in den droeven oorlogstijd geheel onverwacht uit zijn
jonge leven werd weggerukt’ aldus zijn bidprentje.
Wij kunnen in de tekst van Johan Luizink de boerderij van ‘Groote Beverborg’ niet plaatsen. Dat blijft voor ons het vraagteken in dit verhaal. Mochten er onder de lezers mensen zijn die nog aanvullende informatie hebben,
dan horen wij dat graag van u. En dan komen wij er natuurlijk op terug.
Thea Evers

28

Oet Dorp en Marke Losser 2010/2

