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Foto omslag: Na de op zondag 3 april 2011 gehouden Jaarvergadering bracht de
Historische Kring Losser met ruim 50 leden een bezoek aan het Huis te Breckelenkamp. Zie elders in dit boekje het verslag van de Jaarvergadering en van de excursie. (Foto Gerard Veldscholten).
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR ONZE PENNINGMEESTER HARRY DEKKERS
Overal in Nederland werden op vrijdagmorgen 29 april 2011 Koninklijke
onderscheidingen uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor onze samenleving. Ook de burgemeester van Losser
mocht namens Hare Majesteit een aantal inwoners van onze gemeente in
het zonnetje zetten. Burgemeester Westendorp vindt het, als zoveel van
zijn ambtgenoten, één van de leukste klussen die aan zijn ambt verbonden
zijn. Deze keer deed hij het vanwege de naderende pensioendatum voor
het laatst, tenminste bij de ‘Algemene Gelegenheid’: de ‘Lintjesregen’ voorafgaande aan Koninginnedag.
Een Koninklijke onderscheiding krijg je niet zomaar, die moet je echt verdienen. Alle gedecoreerden hebben hem verdiend door zich jarenlang vrijwillig in te zetten voor onze samenleving, op allerlei gebied, cultureel, kerkelijk, maatschappelijk, politiek, sport, natuur, noem maar op. Je krijgt de
onderscheiding dus niet om wie je bent, maar om wat je doet. Deze mensen hebben onze samenleving verrijkt, versterkt, zij hebben hun talenten,
hun interesses geheel belangeloos, ingezet voor ons allemaal.
Sinds de ‘stichting’ van het Koninkrijk in 1813 kent ons land een decoratiestelsel, dat voor het laatst grondig is aangepast in 1996. De verlening is
geen automatisme, maar maatwerk waarbij de persoonlijke verdiensten
van mensen steeds voorop staan.
Bij de Lintjesregen van 2011 hebben vier inwoners van de gemeente Losser
een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun verdiensten ten bate
van de samenleving. Onder diverse valse voorwendselen en smoezen waren
ze door familie, vrienden of collega-bestuursleden naar het gemeentehuis
gelokt. Voor de ‘decorandussen’ (echt waar, zo worden ze genoemd) was
het een verrassing maar degenen die de voordracht hebben ingediend waren vorige zomer al met de voorbereidingen begonnen. De procedure start
met een voorstel dat bij de burgemeester wordt ingediend en via de Commissaris van de Koningin, het Kapittel voor de Civiele Orden en de Minister,
eindigt met een voordracht aan Hare Majesteit de Koningin en een Koninklijk Besluit. Dat besluit (een mooie oorkonde) ontvang je bij de versierselen en wordt ook gepubliceerd in de Staatscourant.
Herman Dekkers (bij ons beter bekend als Harry Dekkers, onze penningmeester) was de eerste die, samen met zijn vrouw Joke, door de burgeOet Dorp en Marke Losser 2011/2
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meester naar voren werd geroepen. De
smoes waarmee hij naar het gemeentehuis
was gelokt was zo sterk dat Harry, toen hij
de persoon met wie een afspraak was gemaakt niet aantrof al snel weer bij z’n fiets
stond om naar huis te gaan. Daar wachtte
immers nog heel veel werk. Gelukkig bedacht hij dat de secretaris van de HKL ook
bij de afspraak aanwezig zou zijn. En zo is
het gekomen dat Harry toch nog op tijd
aanwezig was, nadat hij overigens op het
toilet razendsnel een net jasje, een nette
broek en nette schoenen had moeten aantrekken en een stropdas had voorgedaan…
Kort samengevat zijn de door de burgemeester opgesomde verdiensten van Harry Harry Dekkers vlak na het opde volgende:
spelden van zijn onderscheiding
Harry was 40 jaar werkzaam in het onder- in het gemeentehuis.
wijs, waarvan 20 jaar als directeur van de
Meester Snelschool. In 1997 schreef hij over
de geschiedenis van die school een fraai boekje. Hij maakte deel uit van de
Onderwijsraad in de gemeente Losser. Voorts was hij 8 jaar voorzitter van
het college van kerkvoogden van de Protestantse Gemeente Losser. In die
jaren ondergingen de kerk en het monumentale orgel een ingrijpende renovatie. Harry is een van de oprichters van de Stichting Culturele Basisvorming gemeente Losser en als penningmeester nog steeds actief bij die stichting betrokken. En zoals u weet is hij ook penningmeester van de Historische Kring Losser.
Harry is na zijn pensionering in 2005 in het bestuur van de HKL gekomen,
waarvan hij een jaar later penningmeester werd. Hij vervult die functie met
verve en zorgt ervoor dat de HKL ook financieel een stevig fundament
houdt. Door zijn onderwijsverleden en zijn bestuursfunctie in de Stichting
Culturele Basisvorming speelt Harry een belangrijke rol in de contacten
tussen de HKL en de scholen in onze gemeente. En dat is een rol die door
ons zeer wordt gewaardeerd omdat wij heel bewust proberen ook bij jonge
mensen belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis te wekken. Hierbij
mag niet onvermeld blijven dat Harry vanuit de HKL met het Oranjecomité
samenwerkt in een jaarlijks project voor scholen rond 4 en 5 mei.
4
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U zult het met ons eens zijn: Harry Dekkers is terecht onderscheiden. Wij
feliciteren hem daarmee van ganser harte. In die felicitaties delen uiteraard
ook zijn vrouw Joke en hun (klein)kinderen.
Wij feliciteren ook onszelf, want met deze onderscheiding beschikt de HKL
nu over een dagelijkse bestuur waarvan alle leden Koninklijk onderscheiden
zijn. Het kan niet anders of dat zegt iets over de Historische Kring Losser.
Namens het bestuur,
Georg van Slageren

VAN HET BESTUUR (overig)
Schenkingen
Ook in de afgelopen maanden mochten wij zowel van leden als van nietleden diverse schenkingen ontvangen.
- Mevrouw M. de Bruijn-Bartelink uit Bedum schonk ons 33 unieke
luchtfoto’s van Losser van voor de oorlog. De foto’s zijn destijds gemaakt door haar schoonvader, dokter L. de Bruijn.
- Van mevrouw M. Meijerink-Oude Aarninkhof ontvingen wij, naast een
antieke brievenweger, een ingelijste vergroting van een foto uit 1918.
Bij slager Mozes Zilversmit werden twee zware varkens geslacht. Een
heel gezelschap was getuige van dit feestelijk gebeuren. De foto is al
eens gepubliceerd (o.a. op blz. 154 van de in 2008 door ons uitgegeven
‘Bloemlezing’ die destijds gratis aan alle leden is verstrekt en nu nog
steeds wordt gebruikt als welkomstgeschenk voor nieuwe leden).
- Van de heer Gerard ten Brake ontvingen wij nog enkele zwart/wit foto’s van naar schatting ruim 40 jaar geleden. De foto’s zijn gemaakt
door zijn enkele jaren geleden overleden broer Herman. Uit diens nalatenschap ontvingen wij al eerder foto’s.
- De heer G. Jeunink vereerde ons op diverse maandagochtenden met
een bezoek aan Martinusplein 16 en bracht dan steeds zaken mee die
wellicht een plekje in onze collecties zullen krijgen maar ook hulpmiddelen voor ons kantoor en archief.
Alle schenkers hartelijk dank.
Het bestuur
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JAARVERGADERING 2011 en EXCURSIE BRECKELENKAMP
De jaarvergadering werd, zoals gebruikelijk, gehouden bij Hotel Smit en wel
op zondag 3 april 2011. Secretaris Georg van Slageren mocht als ‘invaller’
voor de wegens ziekte verhinderde voorzitter Thea Evers ruim 50 ‘leden’
welkom heten. Deze belangstellenden waren vooral afgekomen op de activiteit na de vergadering: een bezoek aan het Huis te Breckelenkamp.
Het jaarverslag van de secretaris over 2010 was al gepubliceerd in Oet Dorp
en Marke en op de website, maar toch keek de secretaris (als ‘voorzitter’)
nog even terug naar het afgelopen jaar. Belangrijker was echter de blik
vooruit. In de maanden november en december zullen we weer een tentoonstelling organiseren in Galerie ’t Nien-End. Deze keer gewijd aan het
200-jarig bestaan van de gemeente Losser. Aan dit onderwerp is ook aandacht besteed in een - door de HKL verzorgd - historisch katern in de Gemeentegids 2011. Oet Dorp en Marke 2011/3 zal (als we onze plannen weten waar te maken) ook gewijd zijn aan “200 jaar Losser verslingerd aan de
Dinkel”.
In 2011 zal veel energie gestoken moeten worden in uitbreiding van het
ledenaantal. Vorig jaar is een flink verlies geleden. Dat verlies dreigt structureel te worden (zie hierna meer). Het bestuur heeft daarom moeten besluiten tot een bescheiden contributieverhoging. Dat mes kan aan twee
kanten snijden als we er in slagen een flinke uitbreiding van het ledenaantal
(nu 570) te realiseren. Daarvoor zal ook een beroep op de huidige leden
gedaan worden. Daarnaast zal getracht worden meer sponsorgelden binnen
te halen.
Het jaar 2010 moest worden afgesloten met een nadelig exploitatiesaldo
van € 2.433. Harry Dekkers, de penningmeester, gaf een uitgebreide toelichting op de financiële stukken. Het verlies is helemaal toe te schrijven aan
de hoge huisvestingskosten (lees: energiekosten) in ons onderkomen aan
het Martinusplein. Nadat de penningmeester enkele vragen uit de vergadering naar genoegen had beantwoord werd hem met applaus decharge verleend.
Het financiële verslag was in orde bevonden door de kascommissie, bestaande uit de heren Henk Stobbe en Herman Schoonhagen. Eerstgenoem6
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de was aan de beurt om af te treden maar gelukkig werd André van der
Veer bereid gevonden om tot deze belangrijke commissie toe te treden.
Omdat de rondvraag geen vragen opleverde konden we ons snel gereed
maken om naar het Huis Breckelenkamp te rijden.
Over de geschiedenis van het Huis en zijn bewoners is in september 2010
het boek ‘Een korte tijd van glorie’ verschenen. Een van de auteurs is de
heer M.A.M. Wanrooij. De heer Wanrooij en zijn echtgenote zijn de huidige
bewoners van het Huis en waren deze middag ook onze zeer deskundige en
enthousiaste rondleiders. We zijn erg blij dat we onze leden de mogelijkheid hebben kunnen bieden om Huis en tuin te bezichtigen en iets over de
geschiedenis daarvan te horen. Voor meer informatie over het Huis en het
boek: kijk op www.breckelenkamp.nl.

Een aantal deelnemers aan de excursie was aangenaam verrast toen zij in
de prachtige bibliotheek van het Huis geconfronteerd werden met de (zeer)
oude avondmaalstafel uit de protestantse kerk van Losser. Deze tafel heeft
‘het veld moeten ruimen’ bij de recente renovatie van het kerkgebouw
(2010) en heeft in het Huis te Breckelenkamp een uitstekende herbestemming gekregen. De tafel heeft een uitgebreide opknapbeurt ondergaan en
ziet er mooier uit dan ‘ooit te voren’. De heer Wanrooij was duidelijk erg blij
Oet Dorp en Marke Losser 2011/2
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met deze aanwinst. Hetzelfde geldt voor een kleinere tafel afkomstig uit het
Aleida Leurinkhuis. Helaas kunnen we van de tafels geen afbeeldingen laten
zien omdat er in het Huis niet gefotografeerd mocht worden. Een foto (en
een beschrijving) van de voormalige avondmaalstafel zijn te vinden in het
eerder genoemde boek (blz. 185/186).
Buiten zijn (door Gerard Veldscholten) wel foto’s gemaakt. Eén daarvan is
bij dit artikel afgedrukt en een andere siert het omslag van deze aflevering
van Oet Dorp en Marke.
Georg van Slageren, secretaris

JöDD’NKOLK
In het zogenoemde veldnamenboek van de Historische Kring ‘Grondstukken
en bewoners in Dorp en Marke Losser omstreeks 1832’ staat in het register
van deel 2 de vermelding ‘Jödd’nkolk’ met een verwijzing naar het kadastrale nummer ‘I-2-569’.
Het nummer 569 in de sectie I-2 van de kadasterkaart vermeldt echter een
grondstuk met als naam ‘De Oale Dinkel’ met ‘Bossinks Vonder’ en ‘Bossinks Voort’. Eigenaren zijn de Erven Willem ter Bent en het perceel wordt
omschreven als een weiland. Als bijzonderheid staat vermeld dat een
‘voort’ een doorwaadbare plaats is voor paard en wagen. En een ‘vonder’ is
een zeer primitieve brug. De ruimere benaming van de verschillende perceelstukken in dat gebied is ‘De Welp’ en het deel van ‘De Welp’ waar het
hier om gaat, werd later ook genoemd ‘de Iesbaan’. Je kon er blijkbaar
schaatsen.
Het woord ‘Jödd’nkolk’ komt in deze beschrijving niet voor.
Vervolgens de kaart er maar eens bij gepakt. En ja, op Losser I-2 staat bij
een bocht van de Dinkel daar ter plaatse de benaming Jödd’nkolk.
Oud-bestuursleden van de HKL hoorde ik dat woord wel eens gebruiken. Op
mijn vraag waar dit op gebaseerd was, kreeg ik als antwoord: ‘men zei dat
daar vroeger joodse mensen verdronken waren’. Maar ‘wie, wat en wanneer’, daarop wist men het antwoord niet. Ook in deel 3 van het veldnamenboek staat in het register de vermelding Jödd’nkolk. In dat deel verwijst
het naar perceel H5-629 met de benaming Verbecke kolk of Jödd’nkolk. En
daar staat als bijzonderheid: ‘een Dinkelbocht waar twee joodse vrouwen
die er gingen baden de dood hebben gevonden aldus de mondelinge
8
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overlevering’. Deze Dinkelbocht ligt op de oude kaart tussen de Grensweg
en de Gildehauserweg, in de nabijheid van het erve Verbecke, nu Hof Aarnink.
Twee Dinkelbochten dus met de benaming Jödd’nkolk.

Oet Dorp en Marke Losser 2011/2
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In het gemeentearchief - en zoals dat vaak gaat, op zoek zijnde naar iets
anders - zag ik in het verslag van de gemeente over het jaar 1860, op de
pagina over de gemeentepolitie, de volgende vermelding staan:

Twee vrouwen van de Israëlitische godsdienst die volgens hunne wet bezig
waren zich te reinigen in de rivier den Dinkel, zijn daarbij noodlottig omgekomen.
Deze tragische gebeurtenis had plaatsgevonden op 20 mei 1860, zoals ook
blijkt uit het volgende bericht uit de Enschedese Courant van 23 mei van
dat jaar:
Den 20 dezer des namiddags begaven zich uit de Gemeente Losser, twee
Israëlitische vrouwen, schoonzusters, de eene moeder van negen en de ander van vier kinderen, naar den Dinkel, om zich te baden; de eerste te water
Oet Dorp en Marke Losser 2011/2
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gegaan zijnde, schoot naar beneden, waarop de tweede zich met de kleeren
aan in den Dinkel moet hebben begeven om hulp te bieden, doch ook wegschoot, met dat ongelukkige gevolg, dat beide zijn verdronken. De beide
lijken zijn des namiddags omstreeks vijf uur uit het water gehaald.
De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant schenkt aandacht aan
dit gebeuren met een oproep tot weldadigheid. Het aantal kinderen dat in
één klap hun moeder moest missen wordt hier teruggebracht tot twaalf.
In welke dagbladen het bericht verder nog is geplaatst, zoals hier genoemd,
heb ik niet kunnen achterhalen. De Twentsche Courant, toen nog een
weekblad dat alleen op zaterdag verscheen, brengt het bericht niet en Tubantia bestond toen nog niet. Wel brengt de Twentsche Courant op 16 juni
dezelfde oproep tot weldadigheid, met daarbij de vermelding dat deze oproep wegens plaatsgebrek niet in het vorige nummer kon worden geplaatst.
Waarom de krant in eerste instantie geen aandacht schonk aan deze tragische verdrinkingsdood is niet duidelijk. De Twentsche Courant had toen nog
niet echt een katholiek signatuur. Dat kwam later pas, dus godsdienstige
verzuiling kan niet de reden zijn geweest.

12
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De ‘huisvrouw van M.Z.’, zoals genoemd in het krantenbericht, was Aaltje
Muller, oud eenenveertig jaar, de vrouw van Mozes David Zilversmit (geboren te Losser op 10-02-1811), het hoofd van het gezin en slager van beroep.
Hij was 03-03-1841 te Diepenheim met haar getrouwd, waar zij ook was
geboren op 20-04-1820.
De schoonzuster uit dit trieste bericht was Betje Denneboom, oud vijfenveertig jaar (geb. 11-05-1813 te Veldhausen). Zij was getrouwd met Mozes’
broer, Abraham David Zilversmit (geb. 08-03-1814 te Losser).
Twee broers werden door deze verdrinkingsdood weduwnaar en maar liefst
twaalf kinderen verloren hun moeder. Mozes en Aaltje hadden van 1842 tot
1857 negen kinderen gekregen, waarvan er één (de zevende) op driejarige
leeftijd was overleden. Abraham en Betje hadden van 1842 tot1857 zes
kinderen gekregen, waarvan de twee jongste waren overleden.
Je kunt je moeilijk voorstellen, dat er in die meestal rustig kabbelende Dinkel mensen kunnen verdrinken. Maar ook in de zomer van 2010, eind augustus, hebben we kunnen zien, hoe het water in korte tijd kan aanzwellen
tot een woeste stroom. En in een draaikolk heeft het water een sterk zuigende kracht en is daardoor extra gevaarlijk.
Zwemmen is weliswaar zo oud als de mensheid, maar in een waterrijk land
als Nederland, konden zelfs vissers vaak niet zwemmen. In de negentiende
eeuw kwam er meer aandacht voor, maar pas na 1920 werd het echt als
een noodzaak gezien. Het is dus wel zo goed als zeker dat deze vrouwen
niet konden zwemmen.
De vrouwen verdronken bij het nemen van een ritueel bad, een joodse
godsdienstige plicht.
Het joodse leven kent veel Bijbelse geboden en verboden, waaronder ook
een groep wettelijke voorschriften rondom reinheid en onreinheid. Deze
begrippen hebben niets te maken met vies of schoon, maar gaan over rituele en spirituele reinheid of onreinheid.
De status van rituele reinheid kan verworven worden door onderdompeling
in een mikwe, een speciaal voor dit doel aangelegd bad. Voor het orthodoxe Jodendom is deze onderdompeling onder meer vereist binnen de context van het huwelijksleven; een gehuwde vrouw mag, na haar maandelijkse menstruatieperiode - die als periode van onreinheid gezien wordt - pas
na een bezoek aan het mikwe weer seksueel contact met haar echtgenoot
hebben.
Oet Dorp en Marke Losser 2011/2
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Bij een synagoge was meestal zo’n rituele badplaats aanwezig. De kleine
joodse gemeenschap in Losser had echter geen eigen synagoge. Zij behoorde bij de joodse gemeenschap in Oldenzaal. Misschien werden er in het
dorp, net als bijvoorbeeld in Denekamp, in een woonhuis godsdienstoefeningen gehouden. Maar voor synagogebezoek ging men naar Oldenzaal.
Oldenzaal kende in de negentiende eeuw een middelgrote joodse gemeenschap, die voornamelijk gevestigd was in het centrum van de stad. Deze
gemeenschap had ook grote invloed op de geloofsgenoten in de omgeving.
Zo was er onder meer een genootschap dat in de streek de studie van de
Thora bevorderde.
Waar de oudste synagoge in Oldenzaal heeft gestaan is niet bekend. Na
1800 werd er een nieuwe synagoge gesticht. Dat gebouw lag in de
Weestrik, later het Kerksteegje genoemd. Vanwege instortingsgevaar werd
deze synagoge in 1879 afgebroken en een jaar later vervangen door een
nieuw gebouw in de Kerkstraat.
De vrouw van Mozes wilde blijkbaar aan haar godsdienstige plicht voldoen
en ging samen met haar schoonzus naar de Dinkel.
Bij de benaming Jödd’nkolk in de Welp gaat het om het stuk Dinkel tussen
het oude Schoklandvonder en de Ravenhorsterweg. Het oude vonder lag
meer in de richting van het huidige huis met het ooievaarsnest. Het pad
naar de nieuwe Schoklandbrug buigt nu voor het huis naar links, maar vroeger liep de weg rechtdoor. Een Lossernaar vertelde, dat hij als kind met zijn
vader altijd over het Schoklandvonder liep om bij de Ruhenbergerbeek te
komen, die iets verderop in de Dinkel uitmondt. ‘Als we dan over het vonder liepen’, vertelde hij, ‘dan keek mijn vader opzij naar het water en zei
altijd ‘dat is de Jödd’nkolk’. Om daar te komen liep je vanuit het dorp vermoedelijk door de toenmalige Heerderstege langs de Dorpsbeek naar de
Dinkel. Op de kaart staan twee paden ingetekend: het Welperpad en de
Welperdiek. Maar de loop van de rivier is daar de laatste anderhalve eeuw
wel veranderd.
De Dinkelbocht bij Verbecke, het huidige Hof Aarnink, is te bereiken via de
Gildehauserweg. De situatie is daar in de twintiger jaren van de vorige eeuw
ook sterk gewijzigd. Bij de aanleg van het landgoed van de heer Menko
werd toen een Dinkelbocht afgesneden. De bedoelde kolk lag vermoedelijk
in de huidige dode Dinkelarm, die over de brug aan de rechterkant nog te
zien is.
14
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Ansichtkaart van de Dinkel-Schoklandsvonder.
Dit rituele bad in het riviertje eindigde dus in een groot drama voor beide
gezinnen. Maar waar dit precies plaatsvond, daar was ‘de mondelinge overlevering’ het blijkbaar niet over eens. De samenstellers van het veldnamenboek kozen voor de kolk bij Verbecke, maar wilden blijkbaar ook recht doen
aan de andere stemmen.
Een dag later, op 21 mei, maakte Gradus Matheus Blokhoff, raadslid en
ambtenaar van de burgerlijke stand de overlijdensaktes op. Voor hem verschenen Ludwig Goldsmit, oud zevenendertig jaren en koopman van beroep, en Frits Sachs, oud achtendertig jaren en eveneens koopman, beide
wonende te Losser. Zij doen aangifte van het overlijden. In de twee aktes
valt op dat er oorspronkelijk staat ‘op den twintigsten dezer maand des
namiddags – te drie ure – in het huis staande in de marke en Gemeente
Losser overleden is’. De zinsnede ‘het huis staande’ is doorgestreept en in
de kantlijn staat dat de doorhaling van de drie woorden is goedgekeurd
door de ondertekenaars. Plaats van overlijden wordt dan ‘de marke en gemeente Losser’. Abraham Zilversmit, de man van de overleden Betje Denneboom, staat vermeld met de aanduiding ‘zonder beroep’.
De beide getroffen gezinnen woonden in het dorp.
Oet Dorp en Marke Losser 2011/2
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Veldwachter Ruegg hield in de periode 1860-1870 een lijst van ‘Hoofden
van huisgezinnen’ bij. Daaruit blijkt dat het gezin van, ‘vleeschhouwer’ Mozes Zilversmit, bijgenaamd ‘’t Meuske’ woonde op huisnummer 95 en Abraham Zilversmit, bijgenaamd ‘De Matze’ staat vermeld met huisnummer 58.
Nummer D95 werd, na de omnummering in het begin van de jaren vijftig
van de twintigste eeuw, Denekamperdijk 7. De Denekamperdijk begon
vroeger, bij de huidige Sportlaan vanaf de splitsing met de Molenstraat
(toen de Lutterstraat). Het huis met nummer D58 werd toen St. Maartenstraat 6.
Lodewijk Goldsmit (= B. Kalman staat er in het boekje) woonde op nummer
72, later Froenstraat 18 en Heyman Loman Sachs, bijgenaamd Jödden Heyman, woonde op nummer 57b, later St. Maartenstraat 4.
De oproep in de krant tot ‘liefdegiften’ heeft resultaat, weliswaar ‘weinig,
maar uit een goed hart’, zoals blijkt uit een mededeling van de inzamelaars
van 4 juli 1860.

Krantenbericht uit de Provinciale en Zwolsche Courant.
Mozes Zilversmit trouwde na de dood van zijn eerste vrouw met Rika de
Beer en kreeg met haar nog twee kinderen, en wel in 1863 en 1866.
De slagerij in Losser werd in de volgende generaties voortgezet en was later
gevestigd op de hoek Brinkstraat/Schuurkerkstraat naast de toenmalige
smederij Lesscher. Nu vindt u daar de elektronicazaak van Wim Scheffer. In
de twintiger jaren van de vorige eeuw bouwde ‘Mozes ’n slachter’ (18831934) zoals hij in Losser werd genoemd, aan de overkant op de andere hoek
een nieuw pand. Na de oorlog was hier de slagerij van Breukers. Nu is hier
de speelgoedwinkel van Intertoys gevestigd.
16
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Slagerij Zilversmit aan de Brinkstraat.
Zijn zoon Herman Zilversmit (geb. 1915) zette de zaak voort en de andere
zoon Siegfried was werkzaam bij een bakker in Enschede.
Johan Luizink beschrijft in zijn boek ‘In Losser is niets gebeurd…’, op aangrijpende wijze het lot van deze laatste generaties. De oude mevrouw Zilversmit (geb.1876, de echtgenote van Mozes), haar zoon Siegfried (geb.
1914), haar zoon Herman (geb. 1915), zijn echtgenote Grete (geb. 1920) en
hun peuter Elsbeth (geb. 1940) vonden in 1943 allen de dood in vernietigingskampen van de nazi’s.
Er zijn mij geen geschreven bronnen bekend over de verhouding tussen de
joodse inwoners en de andere Lossernaren. Gewelddadigheden tegen joden, zoals die aan het eind van de negentiende eeuw nog in Oldenzaal
plaatsvonden zijn mij van Losser niet bekend.
Bernard Plegt, de latere hoofdredacteur van de Twentsche Courant, die in
1904 aan de Kerkstraat in Losser werd geboren, wijdt in zijn boek ‘Oet et
oale dorp/2’ een hoofdstuk aan ‘Jödd’n’. Daaruit komt een soort gemoedelijk antisemitisme naar voren, doorspekt met alle vooroordelen die men in
die tijd had: joden zijn intelligenter, hebben meer handelsgeest, grappen en
anekdotes enz. Men kon toen ook nog niet weten waarin dit zou uitmonden
tijdens de Duitse bezetting.
Oet Dorp en Marke Losser 2011/2
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Bernard Plegt wordt in zijn jeugd geconfronteerd met die onderlinge verhouding; de slagerij van Zilversmit was om de hoek.
Hij vertelt dat hij te rade gaat bij zijn ‘oalen Jansoom’ en schrijft dan:
‘Jansoom hef dit van de Jödd’n zegd: Et zint ok leu. Vergett nich dat Oons
Leawen Heer meansche is wodden onder de Jödden. As de Jödden slechter
wassen as andere leu, dan was He misschien wa geboren bie òònzen
Bethlehem an de stroat nao Loazien (Oldenzaalsestraat), en nich in dat
Bethelehem doorginner in et laand van Juda. En doorum, zer Jansoom, loaw
mer geröst zeggen dat de Jödden n streepken veurof hebt en kloker zint as
wieleu, want wat woi toch, Oons Leawen Heer passen toch nich bie slecht
en dom volk!’
Over een vrouwelijke telg uit de familie Zilversmit, Marianne Louise
(geb.1853) maakte Bernard Plegt een gedicht. Haar moeder was ongehuwd
en dat alleen al zal een grote schande zijn geweest. Marianne trouwde met
Abraham Israël (1865-1904) en zij werd ‘Sikken Marian’ genoemd. Voor
haar schreef Plegt dus het volgende gedicht.
TER ERE VAN MARIAN ISRAEL
Door koomp n zwart oald wiefken an,
mie ducht, t is Sikkenmarian!
Warachtig, t is t! Wat slept t toch met?
Nen jongen sik, nen blood, den net
n luk lopen kan, op scheawe peut!
Den mot der an, et smaakt zoa zeut,
dat zachte weeke sikkenvlees!
(Tenminste, as niks betters wees!)
Holstjans ziene kloppen komt der an,
(net oet de keark) en schrik der van
want de oale Sikkenmarian,

door is wat met – wàt t is, week nich,
mer de kloppen dee bekrusigt zich,
vleagt in eer keamerken, en gauw
stekt zie ne keers op veur de Vrouw
Maria, want Marian, dee brech gevoor!
De leu zegt t àl, t is wisse woor!
O dore klöpkes, de jödin Marian
is van Maria eren egen stam!
Aj Marian veracht, dan dooi oneer
an de Moder van Oons Leawen Heer!

Met dank aan de gemeentearchieven van Losser en Enschede, de Bibliotheek Enschede en Leo Augustijn voor het beschikbaar stellen van de door
hem verzamelde genealogische gegevens.
Thea Evers
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HET ORGEL IN DE PROTESTANTSE KERK VAN LOSSER
Op 13 en 14 maart 2010 nam de Protestantse Gemeente Losser op feestelijke wijze een modern kerkelijk centrum in gebruik. Dat centrum is het resultaat van een zeer ingrijpende verbouwing van kerk en Aleida Leurinkhuis.
Tot grote teleurstelling van de hele kerkelijke gemeenschap bleek echter dat
het orgel, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, niet ongeschonden
uit de verbouwing tevoorschijn was gekomen. Op het orgelbalkon was een
verzakking ontstaan waardoor het orgel onbespeelbaar was geworden. Het
werd een ‘verzekeringskwestie’ en bovendien is het orgel een rijksmonument waardoor vele deskundigen een zegje moesten komen doen. Zo duurde het tot januari 2011 voordat met het herstel kon worden begonnen. Dat
gebeurde overigens erg voortvarend want op vrijdagavond 15 april 2011
werd het orgel, na een korte liturgische viering onder leiding van ds. Ed de
Bruin, weer in gebruik genomen. Daarna kreeg Timo Beek alle gelegenheid
om het orgel te laten ‘spreken’. Hij deed dat overigens pas nadat hij dat zelf
ook had gedaan en nadat Harold Vriesema (één van de ‘reserve’ organisten)
het concert had geopend. Timo Beek is sinds 1 juni 2010 (met veel enthousiasme) als kerkmusicus werkzaam bij de Protestantse Gemeente Losser.
Al met al een mooie aanleiding om eens wat dieper in de historie van dit
bijna 300 jaar oude orgel te duiken.
‘Een juweel van een orgel’
‘Wist gij, Lossersche Hervormden, dat gij in uw kerk een juweel bewaart? En
wel in de vorm van een Kerkorgel?’, zo begint Niels Schaefer, een zoon van
ds. V.E. Schaefer, in augustus 1934 een serie artikelen in Ons Blaadje, het
toenmalige kerkblad. Hij vervolgt: ‘Als men de kerk ingaat en zich omdraait
dan treft opeens het oog dat mooie statige orgelfront en menigeen die het
sobere kerkje bezocht, riep uit: ‘Wat hebben jullie een mooi orgel’. Toch is
het front niet het mooiste gedeelte van het orgel. Het mooiste eraan is het
geheel eigen klankkarakter.’
De op de volgende pagina afgedrukte foto van dit ‘juweel van een orgel’ is
tijdens Open Monumentendag 2010 gemaakt door Masja Floor. Ook het
geheel vernieuwde interieur van de kerk komt op deze fraaie foto bijzonder
tot zijn recht.
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Foto van het huidige kerkinterieur. (foto Masja Floor).
Op het moment dat Niels Schaefer zijn enthousiasme aan het papier toevertrouwde, was het orgel al meer dan 200 jaar oud. Op 10 juli 1724 werd
namelijk in Losser met de orgelbouwer Diedrich Martens uit Vreden (Dld)
een overeenkomst gesloten voor de bouw van een kerkorgel. Het orgel was
bestemd voor de ‘gereformeerde’ kerk van Losser. Dat was niet de huidige
protestantse kerk maar de oude - oorspronkelijk rooms-katholieke - Martinuskerk. Deze Martinuskerk zou ruim 85 jaar later, op 1 januari 1810, in
opdracht van koning Lodewijk Napoleon worden teruggegeven aan de katholieken, waarna de protestantse kerk aan het Raadhuisplein gebouwd
werd.
Het bestek voor de bouw van het orgel en ook de kwitantie die door Martens na ontvangst van de afgesproken prijs werd opgesteld zijn bewaard
gebleven. Ondertekenaars namens de kerk waren de kerkmeester ijan
Beerninck en enkele boermannen (boeren/bueren) te weten: Hermen Honinglo, Berend Lent Fert en Geert dengeman (schrijfwijze van deze namen
volgens het origineel). Ook dominee Henricus Keller (van 1697 tot 1750
predikant van Losser) zette zijn handtekening evenals Abraham Strick, burgemeester van Enschede. Henricus Keller was de man van Aleida Leurink en
20
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Strick was er bij betrokken omdat hij de kerk geld leende voor de bouw van
het orgel en verstand van orgels had.
Het bestek van het orgel rept alleen over de bouw van het orgel. Het maken
van de orgelzolder (de ‘Orgelbonne’) werd helemaal in eigen beheer uitgevoerd. De bouw van deze bonne heeft heel wat bedrijvigheid in het dorp
veroorzaakt. In het ‘Kerckenreeckenboek’ staan veel posten die op dit werk
betrekking hebben. Zo kreeg Jan Buige de timmerman 32 gulden en 7 stuivers betaald ‘voor het maken van den gehelen Orgel bonne met syn toebehoor en een Nieuwen Kerken Ledder’. Ook komen we regelmatig de naam
van de Weduwe Lippinkhof tegen wegens ‘verteringen’ van diverse personen zoals de ‘boermannen’ bij de verkoop van hout, de uurwerker en timmerlieden aan de orgelbonne en de orgelvarver. Laatstgenoemde was de
‘soldaat’ Pieter Schuts, die voor zijn werkzaamheden 14 gulden betaald
kreeg. Wat hem als soldaat zo geschikt maakte om het ‘orgel en de orgelbonne’ te ‘varven’ is mij niet bekend.
Martens nam de bouw van het éénklaviersorgel met tien registers aan voor
385 gulden. Het orgel had met Pasen 1725 klaar moeten zijn maar dat lukte
niet. Pas op 17 juli van dat jaar kon het worden opgehaald uit Vreden,
waarna Martens met de opbouw in de kerk kon beginnen. Op de dag af een
maand later kon het orgel gekeurd worden. Die keuring werd gedaan door
organisten uit Gildehaus en Nordhorn.
Na de keuring van het orgel werd er nagepraat en ‘getafeld’. Het kerckenreeckenboek informeert gedetailleerd over de personen die bij deze ‘nazit’
aanwezig waren en wat er gegeten en gedronken werd. Aleida Leurink (de
vrouw van de dominee) zal vast en zeker een belangrijke hand hebben gehad in de keuze van eten en drinken en het klaarmaken daarvan. Daarom is
het zo merkwaardig dat zij in het dagboek dat ze van 1698 tot 1754 heeft
bijgehouden (en waarin ze allerlei belangrijke, maar ook heeI veel gewone
huiselijke wetenswaardigheden heeft genoteerd) geen enkel woord wijdt
aan het orgel en alles wat daar omheen in 1724 en 1725 in Losser gebeurde.
Twee dagen na de keuring, op zondag 19 augustus 1725, werd het nieuwe
orgel plechtig ingewijd en liet organist Hermanus Voorbeck voor het eerst
horen hoe Psalm 150 op een orgel klinkt. Daarvoor hadden de kerkgangers
het met de ‘voorzang’ van Voorbeck (de familienaam wordt later als Verbecke geschreven) moeten doen.
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Daags na de keuring werd de betaling met Martens afgehandeld. (Zie de
hierbij afgedrukte kwitantie). Omdat hij eerder al tot een bedrag van 145
gulden aan voorschotten had ontvangen kreeg hij nu 240 gulden en voor
zijn vrouw nog een extraatje ‘tot eenen winkop’ (Trinkgeld). De knecht
Adolph kreeg ook nog wat toegestopt, ‘volgens gebruik’.

De kerk van Losser had door deze investering de beschikking gekregen over
een bescheiden orgel van degelijke constructie. Het zou bijna een eeuw
zonder grote herstellingen blijven functioneren.
Dankzij de goed bewaarde kerkelijke administratie kon worden vastgesteld
dat tot en met 1791 het onderhoud van het orgel steeds door leden van de
familie Martens is uitgevoerd. Al die jaren bleef het bedrag dat voor de
inspectie en het schoonmaken werd betaald gelijk: vier gulden. Na 1791
werden de onderhoudswerkzaamheden enkele jaren door wisselende orgelmakers verricht. Van 1796 tot 1809 wordt het onderhoud gegund aan de
(Oldenzaalse?) orgelmaker J.A. Kuipers. Ook Kuipers krijgt nog steeds vier
gulden uitbetaald, naast zijn reis- en verblijfkosten overigens. Na 75 jaar
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gaat het orgel nu toch wel wat slijtage vertonen, wat blijkt uit enkele extra
betalingen aan deze orgelmaker.
Grote veranderingen voor het kerkelijk leven in Losser maar ook voor het
kerkgebouw en het orgel dienen zich inmiddels aan.
De ‘Gereformeerde Kerk’ was in de Republiek der Verenigde Nederlanden
de bevoorrechte kerk geworden. Openbare uitoefening van de katholieke
godsdienst was verboden. Na verloop van tijd veranderde die situatie. De
denkbeelden van de Verlichting en de gevolgen van de Franse revolutie
(1789) drongen ook tot Nederland door. In 1796 werd de scheiding van kerk
en staat uitgeroepen:
‘Er kan of zal geene bevoorregte of heerschende kerk meer in de Nederlanden geduld worden’. In een bijvoegsel van de eerste Nederlandse grondwet
(1798) werd ondermeer geregeld hoe de kerkgebouwen en andere bezittingen ‘verdeeld’ moesten worden. Na veel strijd leidde dat er twaalf jaar later
toe dat de protestanten van Losser - zoals al gezegd - op 1 januari 1810 de
oude Martinuskerk terug moesten geven aan de katholieken. De preekstoel, de banken en het orgel mochten ze echter meenemen.
De protestanten bouwden vervolgens de huidige kerk (aan het Raadhuisplein). In deze kerk werd op 23 december 1810 voor het eerst gepreekt. Het
zou echter nog een hele tijd duren voordat het orgel weer in gebruik werd
genomen. Pas in 1822 was het zover. Wat er in de tussentijd met het orgel
is gebeurd is niet duidelijk. Is het misschien opgeslagen geweest in het grote huis van de familie Teylers? (Nu restaurant De Oude Apotheek). In dat
huis werden in 1810, zolang de nieuwe kerk nog niet klaar was, ook de
kerkdiensten gehouden.
De Oldenzaalse orgelmaker G.H. Quellhorst was degene die er voor zorgde
dat het orgel op 20 oktober 1822 eindelijk weer bespeeld kon worden. Dominee Jan Hendrik Hulsken leidde de bijeenkomst en Hermannus Bonke
was de organist.
Gezien de voor de herbouw uitgegeven bedragen (ongeveer 720 gulden)
moet het een behoorlijke klus zijn geweest. De ‘Boekzaal der Geleerde wereld’ (een tijdschrift met nieuws uit voornamelijk de academische en kerkelijke wereld) spreekt ook van ‘aanzienlijke vergrooting en geheele vernieuwing van het orgel’. Daar moeten we het verder mee doen, want het archief geeft op dit punt geen informatie. Wel is het nog aardig om te weten
Oet Dorp en Marke Losser 2011/2
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dat Quellhorst op een bepaalde manier ‘aansloot’ op Martens. Georg Heinrich Quellhorst (1770-1836) was evenals Martens Westfaler van geboorte
en had ook zijn opleiding in Westfalen genoten.
In 1865 krijgt orgelmaker G. Elberink, evenals Quellhorst gevestigd in Oldenzaal, opdracht voor herstelwerkzaamheden. Gebreken moesten worden
hersteld maar aan de andere kant moest het orgel ook worden aangepast
aan de veranderde smaak. Als het werk klaar is geeft het kerkbestuur aan J.
Schoonderbeek, organist te Rijssen opdracht om het orgel te onderzoeken.
Deze is erg enthousiast zoals blijkt uit een advertentie geplaatst in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 18 december 1869. Gezien
de plaatsingsdatum zal deze advertentie wel niet door het kerkbestuur betaald zijn!

In het laatste decennium van de negentiende eeuw komt het orgel in onderhoud bij Friedrich Fleiter uit Münster. Deze ‘Orgelbaumeister’ herstelt in
1900 ook de schade die is ontstaan door bluswater na blikseminslag in de
toren.
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In 1923 wordt het orgel ‘verbeterd en gereinigd’ door G. Steinmann uit
Wahrendorf in Westfalen. Het zal wel geen toeval zijn dat Steinmann in
hetzelfde jaar ook een nieuw orgel bouwde voor de H. Maria Geboortekerk
in Losser. Tot de verbeteringen behoorde ook het aanbrengen van een
elektrische windmachine. Daarmee komt na bijna 200 jaar een eind aan het
werk van de puistertreders (die tot dat moment ‘voetmatig’ voor de windvoorziening zorgden). Het is wel opmerkelijk dat slechts vier jaar na de invoering van elektriciteit in Losser al tot deze ‘moderniteit’ werd besloten.
Vooral als je weet dat het nog tot 1929 zou duren voordat de gaslampen op
het Losserse (tram)station door elektrische verlichting werden vervangen.
Latere deskundigen (zoals Jan Jongepier) zijn in
hun oordeel over het
werk van Steinmann
niet mals. Er verdween
veel origineel materiaal
en er werden wezensvreemde
elementen
aan het orgel toegevoegd. Het orgel was er
moderner op geworden, maar niet beter.
Vijftien jaar later zijn er
alweer problemen. In
1938 is het de orgelfabriek J.C. Sanders &
Zoon uit Utrecht die
herstelwerkzaamheden
mag uitvoeren. Voor
het eerst speelt bij deze
restauratie ook de geschiedenis van het orgel een rol. Ondanks de omschrijving ‘orgelfabriek’, waarmee de firma zich op haar briefpapier afficheert, wordt de restauratie ‘ambachtelijk’ uitgevoerd. Sanders zou nog
lang bij het orgel betrokken blijven want ook de grondige opknapbeurt na
de grote restauratie van de kerk in 1954/1955 werd door deze firma uitgevoerd.
(Op de hierboven afgedrukte foto is te zien hoe het orgelfront er van 1955
tot 1990 uitzag.)
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En de zeer rigoureuze restauratie van het orgel in 1991 werd gerealiseerd
door orgelmaker S.F. Blank uit Herwijnen. Blank was eerder in dienst bij
Sanders en had het bedrijf overgenomen.
Bij de restauratie van 1991 werden de orgelkas, het pijpwerk en alle andere
onderdelen naar de werkplaats in Herwijnen overgebracht. Het belangrijkste verschil tussen de restauraties van 1938 en 1991 is dat er nu veel meer
kennis aanwezig is om een orgel historisch verantwoord te kunnen terugrestaureren naar de oorspronkelijke situatie. In 1991 is “getracht recht te
doen aan hetgeen van ‘Martens’ is overgebleven en is ‘conserverend’ opgetreden ten opzichte van latere wijzigingen van Quellhorst en Elberink”.
De door de verzakking van het orgelbalkon noodzakelijk geworden ingreep
in 2011 werd uitgevoerd door Orgelmakerij Reil uit Heerde, onder advies
van Aart van Beek (organist te Zwolle). De orgelkas werd rechtgezet, de
windlade en het pijpwerk werden in de werkplaats in Heerde hersteld en
schoongemaakt en de windvoorziening werd nagekeken. Bovendien werd
een nieuwe achterwand gemaakt en om het regelmatig ‘stemmen’ van het
orgel wat gemakkelijker te maken werd een ‘stemvloer’ gebouwd.
Tot slot van dit artikel komt Timo Beek, de huidige vaste bespeler van het
orgel, aan het woord. Ik citeer uit de toespraak die hij hield bij de heringebruikname van het orgel op 15 april 2011.
“Toen ik op 1 juni 2010 als kerkmusicus aantrad in Losser kon ik het orgel
niet bespelen. Sterker nog, ik had het orgel nog nooit gehoord. Vanwege
mijn voorkeur en ervaring met oude orgels kon ik voor mijzelf een redelijk
beeld schetsen van dit instrument. Mijn ‘idee’ dat het een bijzonder orgel is
werd op de dag van oplevering bevestigd. Over het eindresultaat na de
werkzaamheden van Orgelmakerij Reil ben ik zeer te spreken, het wachten
was het meer dan waard. Dinsdag 5 april 2011: de fietstocht van Rossum
naar onze kerk was anders dan anders, want het was de dag van oplevering
en ik zou het orgel voor het eerst in zijn geheel horen. Ik was ook wat nerveus die dag, maar de kennismaking met het orgel verliep grandioos! Ik
besef dat de Protestantse Kerk van Losser een uniek, waardevol en ‘speelplezierig’ orgel bezit, waarop de gemeente trots mag zijn. Vandaag mag ik u
dan ook met trots dit instrument presenteren in al zijn schoonheid en diversiteit.”
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Deze enthousiaste woorden van Timo Beek sluiten prachtig aan bij die van
Niels Schaefer aan het begin van dit artikel: Een juweel van een orgel.
Georg van Slageren
Bij het schrijven van dit artikel werd gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
Oud Archief Hervormde Gemeente Losser (te raadplegen in HCO
Zwolle, toegangsnummer 473);
‘Lopend’ archief Protestantse Gemeente Losser;
Slageren, G.W.Th. van, 400 jaar Hervormden in Losser, (Uitgegeven
door Stichting Historische Kring Losser 1998);
Jongepier, Jan, Een uniek Westfaals orgel, (Publicatie nr. 69 Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel, Elburg 2008);
Programmaboekje bij de her-ingebruikname van het orgel op 15
april 2011 (teksten van Timo Beek).
Voor wat meer technische informatie en nog enkele fraaie foto’s kunt u
kijken op www.orgelnieuws.nl .

NIEUW GEBRUIK – OUD GEBOUW
Thema 25e Open Monumentendag
Dit jaar vindt de viering plaats
van 25 jaar Open Monumentendag. In 25 jaar is de Open
Monumentendag uitgegroeid
tot een van de grootste culturele evenementen van Nederland.
In het jubileumjaar is voor Open Monumentendag gekozen voor een verfrissend en eigentijds thema:
Nieuw gebruik – Oud gebouw. Dit thema belicht monumenten die een
nieuwe functie, een nieuw gebruik, een nieuw leven gekregen hebben. In
het weekend van 10 en 11 september openen tal van deze bijzondere en
beeldbepalende panden hun deuren.
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Met veel aandacht voor herbestemming de komende jaren is het thema
Nieuw gebruik – Oud gebouw actueel. Door bijvoorbeeld verplaatsing van
productie, ontkerkelijking en nieuwe eisen aan gezondheidszorg, komen
veel gebouwen leeg te staan. Het zijn gebouwen van allerlei typen, van
agrarisch erfgoed tot kantoorgebouwen, van industrieel erfgoed tot woningen, van militair erfgoed tot openbare gebouwen, en niet te vergeten het
religieuze erfgoed. Veel van deze gebouwen zijn juist die monumenten die
beeldbepalend zijn voor een stad of dorp. Ze staan er middenin, zoals de
kerk, of waren decennialang de grootste werkgever in de omgeving. Om de
geschiedenis tastbaar te laten en de monumenten te kunnen behouden,
krijgen ze een nieuwe bestemming.
Nieuw gebruik van oude gebouwen is niet van vandaag of gisteren. Ook in
vorige eeuwen kregen monumentale gebouwen als waaggebouw, pakhuis,
klooster of fort een nieuwe bestemming wanneer hun oorspronkelijke functie verloren ging. Ze werden behouden en voegden met hun nieuwe functie
een nieuw hoofdstuk toe aan de geschiedenis van de plek, de wijk en de
stad.
Nieuw gebruik van monumenten sluit naadloos aan bij 25 jaar Open Monumentendag. De Open Monumentendag wil het bewustzijn van mensen
voor hun historisch gebouwde omgeving vergroten. De aandacht voor monumenten is mede door de Open Monumentendag flink toegenomen en
daarmee ook het behoud, de betekenis en het hergebruik van monumenten.
Informatie over het programma van Open Monumentendag (In Losser op
zaterdag 10 september) vindt u t.z.t. op www.openmonumentendag.nl ,
www.historischekringlosser.nl en in de lokale media.
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