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Omslagfoto:
Omslag van het boek ‘Losser laat je niet los’, een uitgave van de Stichting
Culturele Basisvorming Losser gemaakt in nauwe samenwerking met de
Historische Kring Losser.
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Fotoverantwoording:
Tenzij anders vermeld zijn de foto’s in deze aflevering afkomstig uit het
fotoarchief van de HKL.
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Van het bestuur
Agenda
Tot aan het begin van het volgende jaar staan de volgende activiteiten gepland.
Vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 en zondag 2 september: Brueghel
In het weekend voordat de (basis)scholen weer beginnen viert Losser
op ‘reusachtige’ wijze zijn dorpsfeest. De Historische Kring is, zoals
altijd, aanwezig met een boekenkraam in de Brinkstraat.
Profiteer van de Brueghel aanbiedingen: van een vijftal boeken die
normaal € 12 per stuk kosten kunt u er nu twee voor € 10 kopen en
het fotoboek ‘Losser, Glane en Overdinkel … nog niet eens zo lang
geleden’ is te koop voor € 15 (normale prijs € 22,50). En natuurlijk
hopen wij in dit weekend weer veel nieuwe leden te werven.
Zaterdag 8 en zondag 9 september: Open Monumentendag
Open Monumentendag wordt met
financiële ondersteuning van de gemeente Losser georganiseerd onder
auspiciën van de Historische Kring
Losser en De Dree Marken, onze zustervereniging uit De Lutte. Het
thema van dit jaar is Monumenten in het Groen.
Speciale aandacht daarom voor het jubilerende Arboretum in De Lutte en het Kerkebos in Overdinkel. Verder twee fietstochten: Eén onder begeleiding langs de groene grens in Losser en Overdinkel en de
andere aan de hand van een fraai boekje vanuit De Lutte. Zie voor
meer informatie de bijgevoegde folder met het hele programma en
het eveneens bijgevoegde boekje van de fietsroute rondom De Lutte.
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Nog meer informatie vindt u op www.openmonumentendag.nl en
op onze eigen website www.historischekringlosser.nl. Ook via de
lokale en regionale media wordt u geïnformeerd.
De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats bij Hotel Smit en
beginnen om 20.00 uur! Introducés van harte welkom.
Maandag 15 oktober: Siebe Rossel
Siebe Rossel, de oud-conservator van het voormalige Museum Jannink (textielmuseum) in Enschede houdt deze avond twee lezingen:
Tijd, Tempo en Toezicht en Licht, Lucht en Luxe, over de opkomst van
de Textiel en de arbeidsomstandigheden in de fabrieken resp. over
de volkshuisvesting in de 19e en 20ste eeuw (en dat allemaal in Twente).
Maandag 26 november: Ge Nijkamp
Twentekenner en rasverteller Gé Nijkamp uit Borne houdt een lezing
met als titel: Alles wat op stiepel, dak en toren staat. Daarbij moet u
denken aan stiepeltekens, geveltekens, haantjes op (kerk)-torens en
andere versieringen die mensen, in de loop der eeuwen hebben aangebracht op huizen en gebouwen (en ook nu nog aanbrengen).
Maandag 7 januari 2013: Niejoarsvisite
Het lijkt nog ontzettend ver weg en wat we precies gaan doen is nog
niet helemaal duidelijk, maar noteert u deze datum vast op de kalender. (Wat wel zeker is: de boerenjong’s en de knieperkes worden
aangeboden door het bestuur!)
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Speuren naar een tramwagen bij Overdinkel
Inleiding
Bij lezing van het boek ‘Trammend door Twente’ van Guus Ferrée
bleek dat zich ‘in een bosje bij Overdinkel’ nog het restant van een
motorwagen van de voormalige Twentsche Electrische Tramweg
Maatschappij (T.E.T.) bevond. Dit zou de vorm van een ‘zomerhuisje’
hebben, dat ongeveer 80 jaar geleden moest zijn ‘gebouwd’.
Om uit te zoeken waar dat zou kunnen zijn, namen we contact op
met André van Aarsen die in het buitengebied van Overdinkel is geboren en het op zijn duimpje kent. Dat bleek in één keer raak te zijn.
André wist te melden dat het bosje zich aan de oostkant van de Dinkel, dicht bij Glane, bevindt en dat hij er jaren geleden een keer is
geweest. Met deze kennis gewapend bleek het bouwsel in het vroege
voorjaar vanaf het Lagapad zichtbaar te zijn, iets voorbij de brug over
de Dinkel nabij het Erve Dengeman.

Zicht op ‘het zomerhuisje’ vanaf het Lagapad.
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Na de vraag of er iemand ‘kundigheid’ had en wie de eigenaar was
van het grondperceel, om de zaak nader te onderzoeken, kwamen
we terecht bij de familie Olde Heuvel, die sinds jaar en dag een agrarisch bedrijf uitoefent op de Wilhelminahoeve aan de Tiekenveenweg
te Overdinkel.
Joop Olde Heuvel was bereid om ons uit de droom te helpen en we
togen samen naar het bouwsel, dat op zijn erf is gesitueerd. Het object bleek inderdaad een tramwagen, die omgetoverd was tot een
zomerverblijf. De locatie hiervan bleek fantastisch omdat door een
verhoging in het landschap een fraai panorama van Glane zichtbaar
is.

Panorama Glane, gezien vanuit ‘het zomerhuisje’.
Het bosje moet vroeger, voordat in de tachtiger jaren van de vorige
eeuw bochten uit de Dinkel zijn gehaald, vlak aan het water hebben
gelegen. Ook nu nog is te zien dat het een waar lustoord moet zijn
geweest. In het vroege voorjaar van 2011, toen wij er waren, bleek
dat er sprake was van zeer fraaie vegetatie. In het bosje bevinden
zich nog sporen van paden, die doen vermoeden dat het destijds een
parkje is geweest. Jammer dat het terrein niet openbaar toegankelijk
is.

6

ǀ

Oet Dorp & Marke Losser 2012-3

‘Het zomerhuisje’ in zijn huidige vorm.
Voorgeschiedenis
Adriaan Jassies uit Losser kocht in 1933, na het overlijden op 15-31933 van de weduwe Josephina Dengeman-Lohoff (Dinge Fina), geboren op 6-3-1869 in Langenhorst, voorbij Ochtrup (Dld) een grondstuk, groot 12 bunder met woonhuis van de erven Dengeman. Adriaan was een paardenliefhebber en vond het een uitgelezen kans om
dit grondstuk voor zijn liefhebberij te kopen.
Woonhuis dat in
het jaar 1907
werd verbouwd
en bewoond door
de familie Noordkamp (Schutterke); het was een
wönnershoes van
het erve Dengeman.
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Adriaan Jassies had in die tijd een goed beklant warenhuis in galanterieën en verleende daarnaast een veelheid aan diensten. De zaak was
destijds gevestigd aan de Kerkstraat in Losser.

Winkel van Jassies aan de Kerkstraat in Losser.
Het erf werd nadien verder opgedeeld in percelen en verkocht aan
boer Tieke (Gronau), de familie Denneboom uit Enschede (die was
uitgekocht als agrarisch bedrijf in Enschede waar nu Vredestein is
gevestigd), Bos uit Enschede, Kunne uit Overdinkel (Kϋnnen Marieken
ook een voormalig wönnershoes) en aan Tjibbe Knol zakenman en
winkelier uit Overdinkel.
Het perceel waar de voormalige tramwagon staat, veranderde vele
malen van eigenaar. Menno Luiten (eigenaar van reclamebureau ‘De
Zuil’ te Enschede) kocht het later van Adriaan Jassies. De heer B.
Gierveld uit Nijverdal op zijn beurt kocht het, als belegging, van Men-
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no Luiten. Gierveld was eigenaar van De Elf Provinciën Hellendoorn
(nu Avonturenpark) en hotel Dalzicht Nijverdal.
Joop Olde Heuvel, de huidige eigenaar van het perceel, kocht het
weer van Gierveld. Voor hem had het perceel een zeer gunstige ligging en hij voegde het toe aan zijn agrarisch bedrijf onder het motto
‘buurmans grond is maar één keer te koop’.
De tramwagen
Het rijtuig is een voormalige motorwagen, die dienst deed voor de
T.E.T. in Enschede. In februari 1933 werd het trambedrijf opgeheven
en werd overgegaan op een lijndienst met autobussen. Enschede
kende vóór 1933 een tramtracé als stadsdienst en had ook een tramverbinding met Glanerbrug.

De tram in bedrijf in Enschede.

Oet Dorp & Marke Losser 2012-3

ǀ

9

Factuurhoofd Jassies 1918.
Adriaan Jassies had de wagen in het jaar 1933 gekocht en door de
firma Huckriede uit Enschede laten vervoeren naar de plaats waar hij
nu nog staat. Als we nagaan waarin Jassies zo al handelde en zaken
deed is deze aankoop niet zo vreemd als ze op het eerste gezicht lijkt.
Het verhaal gaat dat de wagon vanaf de weg van Glane naar Overdinkel langs de kortste route door het weiland naar de huidige plek is
gesleept. Hoe dit is gebeurd kunnen we niet meer nagaan. Het rijtuig
is destijds compleet met kopdeuren omgetoverd tot tuinhuisje. Hoewel het geheel in verval is geraakt, is de wagon door het daar overheen gebouwde pannendak en de solide houten wanden nog in redelijk staat gebleven. Bij het betreden van de
wagen waan je
jezelf in een
andere tijd. Het
is werkelijk verbluffend om te
zien, hoe goed
het interieur er
nog uitziet.
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Foto’s van het huidige interieur.
Door de Nationale Tramweg Stichting in den Haag zijn pogingen ondernomen om de tramwagon in bezit te krijgen voor haar museum.
Men heeft nog een onderstel en is van mening dat de wagon in de
originele staat kan worden hersteld. Medewerking van de huidige
eigenaar is er wel, op voorwaarde dat op de huidige plek door de
Gemeente Losser een bouwvergunning wordt verleend voor de bouw
van een vervangend zomerhuisje.
Allerlei pogingen werden ondernomen, maar het college van B & W
gaf, in overeenstemming met de door de gemeenteraad vastgestelde
regels, geen toestemming. Het ziet er naar uit dat de tramwagon nog
lang te bewonderen zal zijn op het erf van Joop Olde Heuvel aan de
Tiekenveenweg te Overdinkel, als aandenken van het voormalige
tramwezen in de stad Enschede.
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Bijzonderheden
De motorwagen is in 1908 gebouwd bij Carosserie-fabriek Pennock in
Den Haag en heeft tot de opheffing van de Twentsche Electrische
Tramweg-Maatschappij in 1933 in Enschede dienst gedaan. Pennock
was destijds van 11 bedrijven de laagste inschrijver en mocht dus
leveren. Opmerkelijk is, dat Pennock (normaliter leverancier van
paarden- en stoomtramrijtuigen) nog nooit eerder motorrijtuigen
had gebouwd en in dit later ook nooit meer zou doen. De wagen
heeft dus 25 jaar dienst gedaan en ziet er ook nu nog opmerkelijk
goed uit.
Bennie Nijhof en Andries Kuperus (die ook de foto’s van de huidige
situatie maakte).
Bron:
Guus Ferree, Trammend door Twente. 1983.
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De Graaf van Losser
Textielbaronnen van weleer, hun
jachtgebied bestaat niet meer.
Waar zouden ze gebleven zijn,
Van Heek, Ter Kuile, Blijdenstein?
Aldus Willem Wilmink in zijn gedicht ‘Textielstad’ uit 1976.
Het woord ‘Textielbaron’ als aanduiding van een textielfabrikant,
was altijd een beetje omstreden.
Van Dale’s Groot woordenboek
der Nederlandse taal geeft de
Ludwig van Heek (1871 –
neutrale omschrijving ‘een invloed1931), grondlegger van L. van
rijke textielfabrikant’. En invloedrijk,
Heek & Zn te Losser (1926).
dat was zeker van toepassing op Van
Heek, Ter Kuile en Blijdenstein.
Het woord heeft in het spraakgebruik ook een wat negatieve klank,
iets neerbuigends, zoals dat tegenwoordig ook bij andere samentrekkingen met het woord baron het geval is. We kennen nu zelfs het
woord drugsbaron. In de adellijke hiërarchie staat een baron ook niet
bovenaan, maar ergens in het midden van de ranglijst. Een graaf en
een hertog zijn van een hogere stand.
Een ‘Textielbaron’ werd, zeker in de socialistische pers, gezien als de
fabrikant, die af en toe de fabriek bezocht, zijn geld verdiende over
de ruggen van de arbeiders en verder veel op reis ging, van de jacht
genoot en een goed leven had.
Tijdens een zoektocht op de website voor historische kranten
www.kranten.kb.nl, kwam ik de term textielbaron voor het eerst te-
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gen in ‘Het Volk’ van 1910. Het Volk was het dagblad voor de arbeiderspartij.
Het was dan ook opvallend om Ludwig van Heek, de stichter van L.
van Heek & Zn. in Losser in de toenmalige ‘Tribune’, het weekblad
van de Sociaal Democratische Partij, aangeduid te zien als ‘De Graaf
van Losser’.
De textielfabriek L. van Heek & Zn. was gesticht in 1926. Op 1 juni
1927 wordt Ludwig van Heek in ‘De Tribune’ verwelkomd onder de
kop ‘De Nieuwe Uitbuiter van Losser’. Van ‘Graaf’ is dan nog geen
sprake.
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Al snel breekt er arbeidsonrust uit in de nieuwe fabriek. Op 13 oktober 1927 wordt bericht over een wilde staking.
‘De Spinners van Van Heek in Staking. De stakers eischen uitbetaling
van het achterstallige loon (tekort) voor de afgeloopen weken en tevens bij accoord-werk hetzelfde loon dat zij te Enschede verdienen. De
staking brak uit omdat de bedrijfsleider Nusmeijer niet met de arbeiders over de zaak wilde spreken. De heeren Van Heek waren zelf afwezig. Toen zijn de arbeiders maar naar huis gegaan om des middags
tegen half twee terug te keeren en dan te zien of de heeren er zouden
zijn om te confereeren’.
Er zijn dan tien stakers, grotendeels georganiseerd.
De berichtgeving gaat de volgende dag verder.
Toen de arbeiders om half twee weer bij de fabriek kwamen, arriveerde ook net één van de heren Van Heek in zijn auto.
Twee gekozen afgevaardigden van de stakers gingen naar de portier
en vroegen om ‘den heer te spreken’. Ze moesten lang wachten. Tegen een uur of vier mocht één van de stakers op zijn kantoor komen.
Deze arbeider kreeg als antwoord dat Van Heek dat loon (dat dus de
arbeiders in Enschede verdienden,) ‘nooit en te nimmer’ zou geven.
Toen vroeg de arbeider om tenminste een kleine tegemoetkoming op
de lage lonen. Hij kreeg als antwoord: ‘Ik zal eens zien, wat de arbeiders morgen vroeg doen’. Dan zou hij kijken of er een tegemoetkoming zou kunnen komen van fl. 2 en fl. 1,50. Vast beloven deed hij
het niet.
De maandag daarop, op 17 oktober, toen de spinners hun loon gingen halen, bleek dat er van die tegemoetkoming niets in hun zakje
zat.
Een aanlapper (arbeider die in een spinnerij de gebroken dradeneinden van de klossen weer aaneenknoopt), vader van zes kinderen,
ging met een loon van goed fl. 16 naar huis, voor vijf dagen werk. Een
aanlapper in Enschede verdient dan in zes dagen fl. 25 à fl. 26.
Oet Dorp & Marke Losser 2012-3

ǀ

15

Dan was er nog een ander incident:
‘Den Zaterdag daarvoor was aan enkele arbeiders gevraagd een half
uur over te werken. Een arbeider had daar geen trek in en zei het. Zijn
weigering werd toen aanvaard. Maar toen hij Maandagmorgen terugkwam aan de fabriek, kreeg hij zijn paperassen en kon gaan wandelen’.
Op 26-10-1927 wordt onder de kop ‘Roemrijke daden van L. van
Heek, de Graaf van Losser’ nog een keer verslag gedaan van dit alles.
De donderdag daarop hebben de arbeiders in café Essenhuis, dat bij
de tramhalte tegenover de fabriek lag, een overleg gehad met een
propagandist en districtsleider van de Textielarbeidersbond ‘De Eendracht’ uit Enschede. In die vergadering werd besloten om bij L. van
Heek de volgende eisen in te
dienen:

De Van Heek fabriek te losser in
aanbouw.
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Voor spinners een loon van fl.
30, voor aanlappers fl. 27 en
voor opstekers fl. 17. Verder
wilde men uitbetaling op christelijke feestdagen, een week
vakantie met behoud van loon
en uitkering van ziekengeld tot
een bedrag van 70 procent van
het loon.
Voor het antwoord werd een
week de tijd gegeven.
Verder werd besloten de Arbeidsinspectie er op te wijzen
dat het middaguur van de vrijdag werd gebruikt voor overwerk, waar geen vergunning
Oet Dorp & Marke Losser 2012-3

voor was. Dat moest dus afgeschaft worden.
‘Bovendien zou gewezen worden op de noodzakelijkheid van het verschaffen van een behoorlijk schaftlokaal, aangezien de arbeiders, die
niet naar huis kunnen gaan, zich moeten behelpen met een oude
loods, die stinkt naar petroleum en nog slechter is dan een zwijnenstal: daarin moeten zij hun brood opeten’.
Van de betrokken arbeiders zijn er vijf georganiseerd in De Eendracht
(R.K.), drie in de Federatie van Textielarbeiders (N.A.S.) en één in
Lambertus (R.K.)
De Graaf van Losser geeft een kort antwoord:
‘In antwoord van uw schrijven van 21 Oct. kunnen wij u mededeelen,
dat de fabriek nog niet volledige productie verschaft. - Hoogachtend
L. van Heek en Zonen’.
Er wordt weer een vergadering belegd met vakbondsleiders en er
volgt een nieuw schrijven, waarin om onderhandelingen wordt gevraagd en een ultimatum wordt gesteld. Komt daarop geen bevredigend antwoord, dan zullen de arbeiders overgaan tot ‘scherpe maatregelen’.
De krant schrijft:
‘De Graaf van Losser maakt zich de zaak wel héél gemakkelijk. Hij
bouwt een nieuwe fabriek en richt die nieuw in, en de oprichtingskosten moeten blijkbaar op de ruggen van de arbeiders worden afgeschreven. De arbeiders zullen daarop een passend antwoord moeten
geven. Tegenover de hondsche brutaliteit van dezen textielbaron past
alleen strijd’.
De heren Van Heek reageren niet. Maar er is toch wel iets gebeurd.
In het loon van de spinners is ‘een geringe verbetering aangebracht’
maar voor de aanlappers en opstekers is nog niets gedaan.
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Ludwig woonde met zijn gezin in de statige, maar somber ogende
villa aan de Hengelosestraat 40 in Enschede, die hij in 1902 liet bouwen door architect Karel Muller. Deze ontwierp een huis als een Italiaanse villa, in een eclectische stijl, met sterk neoclassicistische trekken. Het werd gebouwd op de plaats van de vroegere directeurswoning van ’n Groot’n stoom. In 1919 kocht de gemeente Lonneker het
pand en bestemde het tot gemeentehuis.
Ook op de andere eisen is geen enkel antwoord gekomen. ‘De Graaf
zwijgt in alle talen’. Er volgt weer een brief met het ‘karakter van een
ultimatum’. Komt er weer geen antwoord, dan zal een ‘formeel ultimatum worden gesteld met een staking als enig alternatief’.
En weer speelt er ook een andere kwestie:
Onder de kop ‘De Graaf van Losser wil geen gezanik hebben aan de
deur’, wordt het volgende onder de aandacht gebracht:
‘We weten nu wel dat de Graaf van Losser aan zijn onderzaten niet
graag hooge loonen uitbetaalt. Dan worden ze immers te weelderig.
18
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Dan gaan de broodkruimels hun steken. Daarom betaalt hij maar
minder dan zelfs zijn soort (en het is geen fraai soort) in de andere
centra van Twenthe betaalt’.
De arbeiders bij Van Heek in Losser verdienden dus minder dan in de
andere plaatsen. Maar dat was bijvoorbeeld ook in Haaksbergen het
geval. De lonen in Enschede waren het hoogst.
Maar nu is er aan de poort van de fabriek in Losser ook nog een briefje aangeplakt met de mededeling dat, wanneer door de belastingdienst beslag wordt gelegd op het loon, de betrokken arbeider zal
worden ontslagen. Dat beslagleggen gebeurde wel meer, want voor
de belastingautoriteiten was het een gemakkelijke manier om aan
het geld te komen. ‘Maar de Graaf van Losser wil dit gezanik niet aan
zijn deur hebben. Als er beslag op het arbeidsloon wordt gelegd, omdat de Graaf veel te weinig loon uitbetaalt, dan kan het betrokken
gezin niet slechts een paar weken, maar voor een heel langen tijd op
een houtje bijten’.
Van Heek was duidelijk niet van plan de administratieve rompslomp
van loonbeslag op zich te nemen.
En dan is er ook nog sprake van een dissident:
Een van de spinners heeft eigenmachtig onderhandelingen aangeknoopt met de fabrieksleiding. Hij heeft de toezegging gekregen ‘dat
er op het stuk van loon concessies zouden worden gedaan’.
Dit eigenmachtige optreden valt niet in goede aarde bij de vakbondsleider van De Eendracht en de spinner krijgt dan ook een flinke uitbrander. Bovendien zijn de concessies niet schriftelijk vastgelegd en
kunnen dus elk ogenblik weer worden ingetrokken. Het kwam er op
neer dat één van de vier spinners van fl. 23 naar fl. 28 gaat. De aanlappers gaan nu allemaal fl. 23 verdienen (maar een aantal zat al op
dit bedrag). Onduidelijkheid en ontevredenheid dus bij de arbeiders.
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Deze goederentrein werd gefotografeerd bij de voormalige halte Essenhuis, een halte uit de tijd van het personenvervoer, die was gelegen
tegenover de fabriek van Van Heek.
En van de kant van Van Heek misschien een kwestie van verdeel en
heers.
Het stakingscomité moet opnieuw in actie komen en een onderhoud
met de directie aanvragen om gedaan te krijgen dat de concessies
ook op schrift worden gesteld. En anders volgt er een staking. Op 22
november wordt bericht:
‘Maar toen de commissie uit arbeiders daarmee aankwam bij de directeur en er om vroeg de dingen “zwart op wit” te hebben, verklaarde de directeur:- Ik ben geen Jood. Wat ik beloof doe ik op mijn woord
van eer.
De arbeiders hadden op deze hoogstbeschaafde uitspraak (ongetwijfeld ironisch bedoeld; Th.E.) kunnen antwoorden, dat ze geen ondervinding hadden, dat een Jood vaker dan een gewoon mensch of vooral, vaker dan een gewoon fabrikant, zijn beloften schendt. Maar enfin, dat blijft voor rekening van den Graaf van Losser’.
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Foto’s van arbeiders uit de beginperiode zijn bij de HKL niet bekend.
Hier ziet u het kantoorpersoneel in 1943. Achterste rij v.l.n.r.: Annie
Konings, Bertus Busser, Leida Drees, Gerrit Franke, Corrie van Oort,
A. Posthumus, Dini Telljohan, Francien Wensing, dhr. Klein Bruinink.
Voorste rij v.l.n.r.: Annie Morsink, Herman Sieben, Cobie Menzo.
De verdere berichtgeving in de Tribune is zeer warrig. De eis van één
week vakantie met behoud van loon is niet gehandhaafd ‘omdat over
deze eis met de andere Twentsche uitbuiters gezamenlijk zal worden
onderhandeld’. Het zal overigens nog tot 1946 duren. Dan krijgen de
textielarbeiders één hele week vakantie en 5,5 vakantiedagen. De
arbeiders zijn er vermoedelijk niets mee opgeschoten, maar zij ‘stelden zich voorlopig tevreden’.
Maar die tevredenheid is slechts van korte duur. In het nieuwe jaar
1928, bericht de Tilburgsche courant op 21 januari dat er te Losser
een staking is uitgebroken in de textielfabriek van de firma Van Heek
& Zn. ‘De oorzaak moet gezocht worden in het feit, dat bij de onlangs
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gevoerde actie de toezegging werd gedaan dat de spinners fl. 28,50
en de aanlappers fl. 24,- per week zouden verdienen, terwijl de loonen
minder waren’.
Maar ook dan is men het niet eens, want enkele arbeiders hebben
het werk al weer hervat op de oude voorwaarden. Vier dagen later is
de staking weer opgeheven. Het ging om een wilde actie van zestien
mensen, buiten de vakbonden om. Negen van hen accepteerden het
tariefloon en zij mochten weer terugkomen. Zeven ‘arbeiderscommunisten’ zijn ontslagen.
Het blijft dat jaar rustig in de fabriek. En opvallend is dat De Tribune

De toestroom van textielarbeiders moest onderdak krijgen. De bevolkingsaanwas had grote woningnood tot gevolg. In het buitengebied
bouwden de arbeiders woonketen. Maar ook boerderijen werden opgesplitst in arbeiderswoningen, zoals het erve Lentfert ( hoek Hogeboekelerweg/ Gronausestraat waar later het burgemeestershuis werd
gebouwd). De boerderij bood onderdak aan meerdere gezinnen.
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helemaal niet meer bericht, ook niet over die korte wilde staking.
Maar ook in de orderportefeuille blijft het blijkbaar rustig, want de
productie komt nog niet goed van de grond.
In oktober 1928 worden wegens slapte in het bedrijf achtenvijftig
arbeiders ontslagen en het tweeploegenstelsel wordt afgeschaft.
Ludwig van Heek met de benaming ‘Graaf van Losser’ kom ik verder
niet meer tegen. Hij overleed in 1931. De term ‘textielbaron’ wordt in
de loop der jaren steeds meer gebruikt, in eerste instantie voornamelijk in de socialistische en communistische pers.
Thea Evers

Bedreeglijk Losser
Miene vrouw hef het al zoo vaak vroagd: “Hoo kan het noe, dat ik in
Losser gewoon de weg nich weet. Al joaren kom wie met carnaval
kieken of bie Kroasgenberg of möt wie in nen bepaalden weenkel
wennen en aait wier ben ik de weg kwiet!” En dan mot ik hear oetleggen, dat de kern van Losser ok nen wirwar van ströatkes en steegjes is, woar gin eankel logisch verbaand in te ontdekken valt. Het geet
kris kras, korte en langere ströatkes, iederbod wier in ne andere richting. En dat döt mie dan deanken an ’n historisch veurval oet de dertiger joaren. Oonze mama zol op bezeuk goan bie oom Gerard en
tante Marie, dee an ’n Landweerweg tusken Losser/Oldenzel en Lönneker lig. Um toch zoo as gebroekelijk op familiebezeuk ’n half poond
koffiebonen met te nemmen, gung zee eerst evven noar ’n weenkel
van Hendrik Lassche ( ik weet nich hoo dee stroat doar het ). Met dat
half poond koffie in de fietstaske gung zee via de Eanschestroat Losser wier oet. Wat oons mama nich in de gaten had, was het feit dat
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Poppen-Johan – oonze buurjong van ’n joar of twaalf – ok noar Losser
mos veur ne bosschop in opdracht van Johan zien moder. Mer Johan
wus in Losser nich good de weg en dat verwondert mie totaal nich.
En het doerde nich lang of Johan was himmoal verdwaald in Losser.
En doar had hee geluk: hee zag oons mama fietsen en Johan dacht:
“Aha, doar is Siena van Mönniks-Bearnd, doar goa ik mooi achteran;
dan kom ik vanzölf wier in hoes!” En op nen ofstaand van zunne twintig meter – want hee wol absoluut nich dat oonze mama hem zag –
volgde hee hear via de Eanschestroat en zoo wieder en wieder, nich
in de gaten hemmend dat hee in ne volkomen verkeerde richting
Losser oetreed! Roem twee kilometer richting Lönneker – dow oons
mama rechtsóf gung de Landweerweg op – dow kreeg hee in de gaten dat het himmoal mis was. Johan gung wierum noar Losser! Hoo
hee later toch de juuste route hef vunden, dat is nog aait ’n roadsel,
mer roem dree uur noa zien vertrek kwam Johan wier in hoes in de
Hengelerheurne. Zien moeder wol dudelijkheed oawer de lange duur
van dee bos-schop en dow mos Johan zien verhaal opbiechten! De
vroag van miene vrouw is dus nich zoo vrömd; Johan had doar ok al
möaite met.
Jan Swennenhuis

Losser laat je niet los…
Dat is de titel van het prachtig geïllustreerde boekje dat de kinderen
van groep 8 van alle basisscholen uit de gemeente Losser ontvangen
bij het verlaten van de basisschool.
Op 12 juli werd het eerste exemplaar overhandigd aan twee schoolkinderen en hun directeur, de heer Leon Poorthuis van basisschool
De Martinus.
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Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst op Erve Kraesgenberg door de wethouder van Cultuur de heer J. Hassink in het bijzijn
van vele genodigden, waaronder een aantal bestuursleden van de
Historische Kring.
Ook de schrijfster Merel Thomése en de grafisch vormgeefster Paula
Ketz behoorden tot de aanwezigen. De tekenaar van de strips, Erik
Wielaart, kon wegens ziekte helaas niet aanwezig zijn.
Voorafgaand schetste de voorzitter van de Stichting Culturele Basisvorming - de heer Cor de Jong - in het kort de totstandkoming van
het boek in nauwe samenwerking met een aantal bestuursleden van
onze Historische Kring.
Het schitterende boek - ook wel kindergids genoemd - geeft de
schoolkinderen uit Losser en de kerkdorpen een prachtig beeld van
het verleden en het heden van onze mooie gemeente. Een gemeente

Overhandiging van het eerste exemplaar door wethouder Hassing.
(foto Andries Kuperus).
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waar je best trots op mag zijn, niet alleen vanwege het prettige
woonklimaat, maar ook door de fantastische natuur.
Doordat de gemeente Losser enkele jaren geleden aanhaakte bij het
initiatief van de provincie Overijssel om de cultuur in de provincie
een impuls te geven, kwamen er middelen vrij voor allerlei projecten
op kunstzinnig, cultureel en historisch gebied.
Op initiatief van de Stichting Culturele Basisvorming is er de afgelopen jaren al een viertal projecten gerealiseerd voor alle kinderen van
het basisonderwijs in de gemeente Losser. Doel ervan is om hen kennis te laten maken met Cultureel Erfgoed in onze gemeente.
Dat begon met Steenfabriek de Werklust voor de groepen 5 en 6.
Daarna kwam Erve Kraesgenberg aan de beurt voor de groepen 1 en
2. Het Staringmonument (groep 7 en 8) volgde. En dit jaar is het vierde erfgoedproject De Bleek voor de groepen 3 en 4 nieuw aangeboden.
Om deze erfgoederen of monumenten in een breder perspectief te
plaatsen ontstond bij de Stichting de gedachte om een boek voor de
schooljeugd te maken. Zou het niet uniek zijn om iets tastbaars en
blijvends te ontvangen, zodat al dat moois dat onze gemeente te bieden heeft nog eens rustig te bekijken is aan de hand van beeldmateriaal, teksten en strips?
Een voorwaarde om er aan te beginnen was dus vooral dat het boek
uitnodigend zou moeten zijn. Het moest een boek worden met heel
veel foto’s en een unieke vormgeving. En wat spreekt er tegenwoordig meer aan dan strips? Een hele uitdaging!
Losser als gemeente met zoveel fraaie natuur, grensgemeente en als
gemeente waar de textielindustrie zo’n grote rol heeft gespeeld.
Maar ook hoe de mensen er vroeger woonden en leefden. En niet te
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vergeten dat het geloof voor mensen een heel belangrijke rol speelde.
Omdat de Historische Kring dé kennis in huis heeft over het verleden
en ook beschikt over een groot fotoarchief was intensieve samenwerking niet meer dan logisch.
Het resultaat van deze samenwerking vindt u tegelijk met deze aflevering van Oet Dorp en Marke in uw brievenbus. Al onze leden ontvangen het boek gratis.
De voortreffelijke samenwerking tussen Stichting Culturele basisvorming en Historische Kring Losser was voor de redactie van Oet Dorp
en Marke aanleiding om de cover ‘Losser laat je niet los’ op de voorkant van ons tijdschrift te plaatsen. De afbeelding stelt de Heilige
Martinus (Sunte Merten) voor die met zijn gewaad blijft vasthaken
aan de lantaarnpaal bij de Oude Toren op het Martinusplein.
Inderdaad, Losser laat je niet los!
We hopen dat het boekje u niet alleen veel kijk- en leesplezier geeft,
maar wellicht ook een aanzet kan zijn om buren, familie of vrienden
uit te nodigen om lid te worden van onze Historische Kring.
Harry Dekkers

Open Monumentendag 2012
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Naar buiten op 8 en 9 september
Op Open Monumentendag gaan we doorgaans naar binnen. Maar dit
jaar gaan we op zaterdag 8 en zondag 9 september ook naar buiten.
Want het thema is Groen van Toen. Daarin staat de relatie tussen het
monument en zijn directe omgeving centraal.
Wat is Open Monumentendag?
Tijdens de Open Monumentendag gaan er in heel Nederland duizenden monumenten gratis open voor het publiek. Naast de opengestelde monumenten zijn er tal van activiteiten. De organisatie is in handen van de Stichting Open Monumentendag en 330 gemeentelijke
comités. De Open Monumentendag is onderdeel van de European
Heritage Days, die in bijna vijftig landen van Europa in september
gehouden worden.
Ons gebouwde erfgoed kan niet los gezien worden van de omgeving
waarin het is opgetrokken. Vrijwel alles wat we in Nederland aan
groen hebben, is immers door mensen bedacht en aangelegd in relatie tot de gebouwde ‘stenen’ omgeving. Met Groen van Toen stelt de
Stichting Open Monumentendag die relatie centraal.
In de gemeente Losser komt het landelijke thema tot uiting doordat
extra aandacht wordt gegeven aan het Arboretum in De Lutte en aan
het Kerkebos in Overdinkel. Vanuit De Lutte kan bovendien een fietstocht gemaakt worden langs vele andere monumenten in het groen.
En in Losser organiseert de HKL een begeleide fietstocht langs enkele
monumenten aan de groene grens.
Voor meer informatie: Zie de bijgevoegde programmafolder en kijk
op www.historischekringlosser.nl of www.openmonumentendag.nl.
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