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Omslagfoto:
In augustus 1900 leverde de Firma A. Bikkers & zoon in Rotterdam een
nieuwe brandspuit aan de gemeente Losser. Deze brandspuit was tot enkele jaren geleden tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis en is nu te
vinden in de brandweerkazerne aan de Broekhoekweg in Losser (foto Andries Kuperus).
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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
Plaatsen van herinnering
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de voltooiing van het project
dat op 5 maart van dit jaar startte met de onthulling aan de Deppenbroekweg van een monument ter herinnering aan Henk Brinkgreve.
Naast het schriftelijk vastleggen van geschiedenis is het ook belangrijk om
fysieke plaatsen van herinnering te bewaren en onder de aandacht van
zoveel mogelijk (ook jonge) mensen te brengen. Daarom heeft een werkgroep, samengesteld uit vrijwilligers van de Historische Kring Losser en van
de Historische Vereniging “De Dree Marken” (De Lutte, Berghuizen en Beuningen) 33 Plaatsen van herinnering in de gemeente Losser beschreven.
Plaatsen waar in de periode 1940-’45 ‘iets’ is gebeurd of die herinneren aan
mensen, die het verdienen herinnerd te blijven. Veel van die plaatsen zijn
herkenbaar (oorlogsmonumenten en -graven, woonhuizen etc.). Waar dat
niet het geval is zijn in het kader van dit project informatieborden geplaatst.
De Plaatsen van herinnering zijn verbonden door een fietsroute.
Het resultaat van alle onderzoek is vastgelegd in een fraai vormgegeven
boekje, dat in een oplage van 4000 exemplaren is gedrukt. Het boekje zal
worden verspreid via de genoemde historische verenigingen, de scholen in
de gemeente Losser, de VVV, de bibliotheken enz. De fietsroute is op een
los bijgevoegde kaart beschreven. Lezers van Oet Dorp en Marke treffen
het boekje en de fietsroute bij dit nummer aan.
Omdat Open Monumentendag dit jaar in Losser in het teken staat van
Plaatsen van herinnering hopen wij, dat veel mensen op die dag (zaterdag
14 september) de route of delen ervan zullen gaan fietsen en ook zo nu en
dan een ogenblik stil zullen staan bij de in het boekje beschreven personen
en gebeurtenissen. Uiteraard kan de route ook op andere dagen gefietst
worden.
Voor ons is Open Monumentendag 2013 daarmee ook de afsluiting van een
prachtig project, dat financieel mogelijk werd gemaakt door een belangrijke
bijdrage in het kader van Burgerprojecten van het Nationaal Landschap
Noordoost-Twente.
Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan de realisatie van dit project
van harte bedanken.
Oet Dorp & Marke Losser 2013-3
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Oet Dorp en Marke voortaan altijd in ‘full colour’
Zo nu en dan lieten wij in de afgelopen jaren een nummer van Oet Dorp en
Marke helemaal in kleur drukken. Daar was dan altijd een reden voor,
meestal een nummer met een bijzondere inhoud en veel aanbod van kleurenfoto’s. Zo ook het eerste nummer van de lopende jaargang met artikelen
over Henk Brinkgreve en John Ingram. Maar om het altijd te doen was tot
nu toe te kostbaar. Door de ledengroei van de laatste twee jaren (100 leden
erbij) zijn we echter wat ruimer in ons financiële jasje komen te zitten.
Daarnaast hebben Herman en Annie Bourgonje (overleden december 2011;
zie het In Memoriam in Oet Dorp en Marke 2012/1) de HKL in hun testament bedacht. Toen we van onze drukker Pim Jansen ook nog een ‘scherpe’
offerte konden krijgen, hebben we besloten ons tijdschrift met ingang van
deze aflevering voortaan altijd in kleur te laten drukken.
Nalatenschap Herman en Annie Bourgonje
Het geld dat wij uit de nalatenschap van Herman en Annie Bourgonje ontvangen zullen we niet voor de normale exploitatie gebruiken. Van het aandeel in de erfenis wordt een Fonds (Bestemmingsreserve) gevormd. Dit
Fonds zal alleen gebruikt worden voor: Structurele of incidentele uitgaven,
die beschouwd kunnen worden als 'diepte-investeringen'. Deze investeringen moeten gericht zijn op Groei (in kwantiteit en/of kwaliteit) van de HKL
en/of op het Bevorderen van de belangstelling van jongeren voor de geschiedenis van hun eigen omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met
deze bestemming recht doen aan de nagedachtenis van Herman en Annie.
De HKL is een Culturele ANBI
Graag willen wij onze lezers attenderen op de mogelijkheden die de belastingwet tegenwoordig biedt om instellingen als de HKL te ondersteunen.
Sinds enkele jaren wordt de HKL aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Deze status brengt mee dat giften gedaan aan de HKL
- binnen de bestaande normen - in de aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar zijn van uw inkomen. De HKL hoeft over zo’n gift geen schenkbelasting
te betalen en over een verkrijging uit een nalatenschap is geen erfbelasting
verschuldigd.
De overheid trekt zich op het gebied van de cultuur, als het op subsidiëring
aankomt, steeds verder terug. Instellingen - zoals bijvoorbeeld ook de HKL doen daardoor steeds vaker een beroep op de vrijgevigheid van hun leden
en andere begunstigers. Daarom is een extra maatregel ingevoerd om het
doen van giften door particulieren (en ook bedrijven) fiscaal extra aantrek4
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kelijk te maken. In elk geval tot en met het jaar 2017 mogen particulieren
tot een bedrag van maximaal € 5.000 hun aan een Culturele ANBI gedane
giften met de factor 1,25 vermenigvuldigen voor de berekening van de fiscale aftrek. Als u € 100 geeft aan (bijvoorbeeld de HKL - want de HKL is aangemerkt als een Culturele ANBI) mag u € 125 aftrekken. Bij een tarief van
42% bespaart u zodoende € 52,50, zodat uw gift van € 100, u slecht € 47,50
kost.
Deze vermenigvuldigingsfactor kan worden toegepast op gewone en op
periodieke giften. Periodieke giften zijn vaste en gelijkmatige uitkeringen
voor een periode van minimaal 5 jaar. Met een periodieke gift kunnen beperkingen (minimum en maximum), die aan de gewone giftenaftrek zijn
gesteld, vermeden worden. Periodieke giften moeten nu nog vastgelegd
worden in een notariële akte, maar vanaf 2014 kan dat ook via een gewone
‘onderhandse’ schenkingsovereenkomst. De belastingdienst zal hiervoor
een ‘modelovereenkomst’ beschikbaar stellen.
Wilt u meer informatie over dit onderwerp: neem contact op met een notaris of met de secretaris van de HKL.
Het bestuur

AGENDA
De agenda voor het komende najaar ziet er als volgt uit:
Zaterdag 14 september: Open Monumentendag 2013
Open Monumentendag staat dit jaar in onze gemeente voor een belangrijk
deel in het teken van Plaatsen van herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Zie het hierna volgende hoofdstuk.
Maandag 14 oktober: mr. René Rorink
De heer Rorink, woonachtig in Ootmarsum, als advocaat werkzaam in Enschede, columnist in de Twentsche Courant Tubantia en schrijver van het
boek ‘Verbonden door de echte’ (over de rechten en plichten van de horige
boeren onder de Twentse landsheerlijke hoven tot 1811) komt ons vertellen over ‘Het Twentse platteland en de horigheid in Twente’.
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Maandag 18 november: Droppingsvelden Tweede Wereldoorlog
Huub van Sabben uit Deventer, tactisch planner bij Post NL, is een amateur
historicus met speciale interesse in de (lucht)oorlog 1940-1945, co-auteur
van ‘Deventer 1940-1945’ en lid van de Studiegroep Luchtoorlog 19391945. Huub is gespecialiseerd in de droppingsoperaties boven NW-Europa,
en Nederland in het bijzonder, en zal ons vertellen over de rol van Nederland, het ‘Englandspiel’, en een speciaal gedeelte over Twente. Dit alles
ondersteund met filmbeelden.
Een mooi slot van het jaar dat in februari begon met de lezing van Jelle
Hooiveld over de Jedburghteams en de betekenis van Henk Brinkgreve voor
het verzet in Twente. Wij hopen op eenzelfde overweldigende belangstelling als op 18 februari.
Maandag 6 januari 2014: Niejoarsvisite
Het is nog ontzettend ver weg maar één ding is zeker: Op de eerste maandag in het nieuwe jaar houdt de HKL zijn Nieuwjaarsbijeenkomst met boerenjong’s, knieperkes en een Nieuwjaarsquiz.
Alle lezingen etc. vinden plaats bij Hotel Smit en beginnen om 20.00 uur!
Introducés van harte welkom.

OPEN MONUMENTENDAG 2013:
ZATERDAG 14 SEPTEMBER
Open Monumentendag wordt met financiële steun van de gemeente Losser
georganiseerd onder auspiciën van de Historische Kring Losser (HKL) en De
Dree Marken (DDM).
Het landelijke thema voor Open Monumentendag is dit jaar Macht & Pracht.
Zoals wel vaker, is het niet een thema
dat ons in Losser op het lijf geschreven is
omdat echte macht en echte pracht in
onze gemeente niet of nauwelijks te
vinden waren (en zijn).
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Gelukkig zijn we niet gebonden aan het landelijke onderwerp. Toch sluiten
we min of meer op het thema aan doordat we de focus richten op MISBRUIK van macht. In het bijzonder op de gevolgen van het misbruik van
macht dat tot het ontstaan van de Tweede Oorlog heeft geleid.
Open Monumentendag wordt daarmee voor de werkgroep van vrijwilligers
van HKL en DDM eigenlijk de afsluiting van het project Plaatsen van herinnering. (Zie hiervoor bij Bestuursmededelingen). Maar voor het ‘grote’ publiek begint het dan pas. Het grootste deel van de oplage van het boekje en
de fietsroutekaart, die 32 plaatsen van herinnering met elkaar verbindt is
dan verspreid. Wij hopen dat op zaterdag 14 september veel mensen de erg
mooie routes of delen ervan gaan fietsen en met behulp van het boekje een
ogenblik stil zullen staan bij de beschreven personen en gebeurtenissen.
Deze tocht kan uiteraard ook onafhankelijk van Open Monumentendag
gefietst worden. De route begint in Losser bij het oorlogsmonument aan
het Martinusplein en in De Lutte bij dorpshuis Erve Boerrigter.
Op zaterdag 14 september zijn natuurlijk in Losser ook de gebruikelijke monumenten geopend. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn dat de Martinustoren,
Steenfabriek De Werklust, de Staringgroeve, de H. Maria Geboortekerk en
de Protestantse kerk en Aleida Leurinkhuis. Een bezoek aan deze monumenten is heel gemakkelijk te combineren met de fietstocht.
Dat geldt zeker ook voor het Syrisch-Orthodoxe Klooster. De fietsroute vanuit Losser voert dicht langs het klooster (Glanerbrugstraat 33 in Glane). Het
klooster kan bezichtigd worden tijdens een rondleiding door Pater Saït, die
om 13.00 uur begint.
Behalve Open Monumentendag is het op 14 september 2013 ook Nationale
Orgeldag. Ter gelegenheid daarvan geeft Timo Beek (kerkmusicus en organist van de Protestantse kerk aan het Raadhuisplein) op het Martensorgel
uit 1725 om 14.00 uur een concert, waarbij hij zich voor de muziekkeuze zal
laten inspireren door het landelijke thema Macht en Pracht.
De toegang tot alle activiteiten op Open Monumentendag is zoals gebruikelijk gratis. Voor uitgebreide en actuele informatie: Kijk op onze website
www.historischekringlosser.nl en let op de lokale media begin september.
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STOLPERSTEINE IN LOSSER
In vorige nummers van Oet Dorp en Marke hebben we u iets over Stolpersteine verteld. Op donderdag 11 juli 2013 was het zover dat ook in ons dorp
deze stenen konden worden gelegd.
Om twaalf uur verzamelde zich een groep genodigden in het gemeentehuis
van Losser. Na welkom geheten te zijn door mevrouw Janny Meijer, begaf
het gezelschap zich naar het Joodse monument achter het gemeentehuis.
Volgens oud Joods gebruik werden daar kiezelstenen gelegd. Daarna ging
iedereen naar het Aleida Leurinkhuis waar een nog grotere groep belangstellenden wachtte.
Na ontvangst met koffie en krentenwegge werd de plechtigheid voortgezet
in de naastgelegen Protestantse kerk waar enkele korte toespraken werden
gehouden door Janny Meijer en locoburgemeester Hassink. Dit werd afgewisseld door toepasselijke muziek van Max Bruch en Gustav Mahler.
Het indrukwekkende hoogtepunt werd gevormd door de toespraak van de
heer Jules Schelvis. Hij is de enige overlevende van zijn transport bestaande
uit 3006 mensen vanuit Westerbork naar Sobibor. Op indringende wijze
vertelde hij over zijn jeugd, het begin van de oorlog, zijn arrestatie en zijn
tocht naar Sobibor, een gehucht aan de Pools-Oekraiense grens.
Janny Meijer nodigde de aanwezigen vervolgens uit om mee te gaan
naar de plaatsen waar Stolpersteine zouden worden gelegd. Günther
Demnig - de bedenker en uitvoerder van de Stolpersteine - legde
vervolgens onder grote belangstelling de stenen bij de woningen van
de omgekomen Joodse medeburgers (Brinkstraat 14, Scholtinkstraat
195 en Gronausestraat 163).
Ter afsluiting gingen velen terug naar het
Aleida Leurinkhuis om nog wat na te praten.

Stolpersteine Scholtinkstraat 195
(familie Kleinhaus).

André van der Veer en Harry Dekkers
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BRAND! BRAND! BRAND!
‘Brand’ en ‘Losser’ zijn in combinatie soms twee beladen termen. In de
twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw braken er in het dorp regelmatig branden uit, ook in Glane en Overdinkel. Het gebeurde zo vaak,
dat de autoriteiten begonnen te twijfelen aan de ‘natuurlijke oorzaak’. Er
werden bij de rechtbank in Almelo dan ook diverse processen gevoerd en
het kwam tot veroordelingen. Het moet een nare tijd zijn geweest voor
onschuldige slachtoffers, want er werd natuurlijk veel over gepraat. Oude
Lossernaren verhalen zelfs over een wedstrijd tussen Losser en Overdinkel,
waarbij dan bijvoorbeeld werd gezegd: ’Het staat 11-10 voor Losser’.
In dit artikel vindt u een selectie van die branden, mede gebaseerd op diverse krantenberichten.
Brandspuit

De handbediende oude brandspuit uit 1779, met daarop een houten emmer,
voorzien van bandijzers. De D betekende Dorp. (M stond voor Marke). De
foto werd gemaakt op het Martinusplein achter de Oude Toren. Rechts het
Vicaryhuis dat al voor de Tweede Wereldoorlog werd afgebroken. Op die
plaats staat nu het Oorlogsmonument. Daarnaast de woning van kleermaker Vos, later Vos Herenmodes, aan de huidige Bernard Leurinkstraat. In het
brede pand links daarvan, was o.a. drogisterij Morsink gevestigd.
Oet Dorp & Marke Losser 2013-3
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In 1779 werd in Losser
al een brandspuitje
aangekocht. Met betrekking tot de aankoop
zijn aantekeningen gemaakt op een lege bladzijde achter in het dagboek van Aleida Leurink.
Er is onder meer genoteerd dat op 14 augustus 1779 met de nieuwe
spuit is ‘gespuited over
den toren van Losser’.
De spuit stond gestald
in het brandspuithuisje
aan de Kerkstraat. Dit
huisje is rond 1910 afgebroken. En om het zo
goedkoop mogelijk te
houden is er toen aan
de ‘Oale toorn’ een
nieuw huisje gebouwd.
Rond 1925 kocht de gemeente een brandspuitje uit Berlijn. Burgemeester
van Helvoort zocht in 1926 een aantal personen aan voor de vrijwillige
brandweer. Eigenlijk werden ze aangewezen. Allen woonden in de buurt
van de Martinustoren en het brandspuithuisje.
De motorbrandspuit
uit 1925 met Joop
Schulten (Grondgeerts
Joop), die woonde op
het erve aan de Enschedesestraat. Deze
brandspuit heeft ongeveer tien jaar lang
dienst gedaan en werd
verplaatst met handkracht.

10
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De brandspuit die in 1779 werd aangeschaft, diende in hoofdzaak voor de
kern van het dorp. In de Marke zal van de spuit weinig of geen gebruik zijn
gemaakt. Door de slecht begaanbare zandwegen kwam men ongetwijfeld te
laat en kon dan alleen nablussen. Ook door het gebrek aan bluswater,
brandden de huizen vaak tot de grond toe af.
De noabers die bij brand te hulp schoten waren vaak niet tot veel meer in
staat dan het redden van het vee en de inboedel. Het bestrijden van de
brand bestond uit emmertjes putten uit de waterput en deze in rij doorgeven, waarbij de laatste man de, dan nog half volle emmer, op de vuurhaard
gooide. ‘s Zomers hoefde men ook niet te rekenen op met water gevulde
sloten, waar men in winterdag, voorjaar en herfst nog wel eens uit kon putten.
Branden
Op 11 augustus 1868 trok een zwaar onweer over Twente. Ook Losser
kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf. Bij een huis sloeg de bliksem in
en het brandde volledig af. Ook het vee, vijf koeien, drie paarden en een
varken kwamen bij de brand om.
In de nacht van 11 op 12 september 1868 ontstond een grote brand in Losser, waarbij van tien huisgezinnen de woningen afbrandden en ze haast de
gehele inboedel kwijtraakten.
Mr. G. Waller, in die tijd burgemeester van Oldenzaal en Losser, pastoor G.
Scholten en de predikant ds. J. D. C. Koch jr. riepen via een advertentie in de
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant hun landgenoten op om
giften te doen. ‘Daar deze gemeente slechts enkele vermogenden onder
haar inwoners telt, is hulp van elders dringend nodig’. Zeven van de gezinnen waren zo getroffen dat ze behoefte hadden aan een krachtige ondersteuning. Slechts zeer weinigen waren tegen brandschade verzekerd. De
oproep tot liefdadigheid zette kennelijk niet veel zoden aan de dijk, want
veertien dagen later ‘bevelen zij de ongelukkigen nogmaals ten dringendste
aan hunne landgenoten aan’.
We maken een sprongetje naar de twintigste eeuw.
Het Utrechts Nieuwsblad van 10 mei 1900 schrijft: ‘In de gemeente Losser
onder Oldenzaal zijn 2 blokken bestaande uit 6 woningen alsmede de toren
der Prot. Kerk door onbekende oorzaak door brand vernield’. De brand zou
zijn ontstaan in de behuizing van de landbouwer B. Luijering, het huis werd
bewoond door twee gezinnen. De andere woningen waren eigendom van
Oet Dorp & Marke Losser 2013-3
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de Nederlands Hervormde Gemeente. Ondanks dat het torentje vlam vatte
bleef de kerk behouden, wel was één der klokken gedeeltelijk gesmolten,
daarnaast was er brand- en waterschade aan de kap, het plafond en het
orgel’. (Andere bronnen melden overigens dat de brand is veroorzaakt door
blikseminslag).

De schade aan het orgel in de protestantse kerk werd hersteld door orgelbouwer Friedrich Fleiter uit Munster, die in die jaren ook regelmatig aan het
orgel in de oude Martinuskerk werkte.
Misschien zijn bij deze grote brand gebreken aan de toen gebruikte brandspuit geconstateerd, want in augustus 1900 levert de Firma A. Bikkers &
zoon in Rotterdam een nieuwe spuit. Deze brandspuit was tot enkele jaren
geleden tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis en is nu te vinden
in de brandweerkazerne aan de Broekhoekweg in Losser. Een foto van deze
brandspuit siert de omslag van deze aflevering van Oet Dorp en Marke.
Op zondag 6 augustus 1911 werd het huis van de weduwe Kupers in de as
gelegd, de inboedel bleef gedeeltelijk behouden. Gelukkig was de weduwe
verzekerd. Door enige ingezetenen van de gemeente Losser werd voor het
verschaffen van 80 emmers water om de brand te helpen blussen, bij de
Brandwaarborg Maatschappij waar de verzekering liep ƒ 15,00 in rekening
gebracht. Er werd dan ook gesproken over een ‘ duur blusmiddel’. Een gemiddeld netto weekloon van een manlijke nijverheidsarbeider was indertijd
ƒ 12,00.
12
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Op 11 juni 1924 brandde in Losser het woonhuis met galanteriewinkel en
magazijnen van J. Menco af, eigendom van de weduwe Osse. Niets werd
gered maar alles was verzekerd. Het gaat om het pand Martinusplein 16,
waarin nu de HKL is gehuisvest. De nieuwbouw heeft niet meer de twee
ramen in de topgevel.
De kermis met Pasen in het Volkspark te Enschede trok ook in het jaar 1920
al veel Lossenaren. Op 1ste Paasdag, 4 april 1920 vond er een ontploffing
plaatst in de zogenoemde Lustige Tonnentent. Een benzinegloeilamp was
de veroorzaker van de ontploffing. Het toeval wilde dat er van de aanwezigen in de tent een twaalftal in Losser woonachtig waren. Een deel van hen
had ernstige brandwonden opgelopen aan het gezicht. Ook verbrandde de
kleding van een aantal ongelukkigen. Eerste hulp werd geboden door de
Enschedese arts Maas, die in het park aanwezig was. De Lossenaren werden
na de behandeling per rijtuig naar hun dorp teruggebracht.
Het oprichtingsjaar (1926) van de vrijwillige brandweer, was een rampjaar
wat branden in de gemeente Losser betreft. De brandweerlieden beschikken dan over een motorbrandspuit en er zijn drie brandputten in het dorp.
Twee daarvan zijn in het kader van de werkverschaffing gemaakt. Het komt
echter voor, dat op een brandput een partij stenen is gestapeld, zodat bij
een brand eerst de stenen moeten worden verwijderd, voordat van de put
gebruik kan worden gemaakt.
In maart 1926 brandde te Overdinkel een blok van vier woningen tot de
grond toe af. De woningen waren eigendom van de weduwe M. Nijland.
Aan blussen viel niet te denken omdat er in het kerkdorp nog geen brandweer was. Ook hier gingen de inboedels van de vier woningen bijna totaal
Oet Dorp & Marke Losser 2013-3
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verloren. De huizen en de inboedels waren gelukkig verzekerd. Over de
oorzaak tastte men in het duister.
Een kop in de krant van dagblad ‘Het Centrum‘ op 4 augustus 1926 luidde:
’Vreeselijke brand te Losser – Zeven huizen in asch gelegd’. Ook de krant
’Het Vaderland’ deed verslag.
Volgens de artikelen begon de brand in de kleermakerij van de heer Olde
Egberink in de Langestraat (de huidige Brinkstraat). In korte tijd stond het
perceel in lichte laaie. Op het gelui van de brandklokken snelden alle dorpsbewoners met de brandweer met motorspuit en de oude handspuit mee
naar het brandende huis. Het hele dorp was in een vlammenschijn gezet.
Door de overslaande brand waren in korte tijd zeven huizen aangetast. Op
de zolders van de huizen lag hooi gestapeld. Bij de groenteboer Knippers
lagen zelfs 17 voeren hooi op de zolder.
In eerste instantie kon de brandweer niets doen maar wist toch verdere
uitbreiding te voorkomen. Wel liepen de naast gelegen percelen waterschade op. Met enige moeite wist men enkele kinderen uit de brandende
huizen te redden. De kleermakerij van Olde Egberink, het café van de weduwe de Vries en het groentehuis van Knippers en de fietsenmakerij van
Westenbroek brandden, evenals een drietal arbeiderswoningen tot de
grond toe af. De gezinnen van de families Eilers, de Ram en Kok, die de
arbeiderswoningen bewoonden, waren niet verzekerd. De pech voor de
gezinnen was dat er zo goed als niets van de inboedel gered kon worden.
Het fantastische schouwspel van de brand had honderden personen naar
het dorp gelokt. Door de brand steeg er een gigantische vonken regen op
die door de wind naar elders werd gevoerd. Ook de elektriciteitsdraden
knapten zodat de elektriciteit moest worden uitgeschakeld. De zeven dakloze gezinnen werden bij verschillende ingezetenen van Losser ondergebracht.
Op 9 september 1926 ging in de Zoeke de bakkerij van Dijkhuis, inclusief de
machinerieën, in vlammen op. Na korte tijd sloeg de brand over naar het
naast staande huis van de familie Leemreis. De schuur en het woonhuis
brandden tot de grond toe af. Ondanks de enorme vonkenregen heeft de
brandweer met enige moeite het café van Essenhuis, die ook eigenaar was
van de verbrande percelen, kunnen redden.
Op 19 november 1926 omstreeks 23.00 uur ontstond er in Overdinkel een
grote brand. De autogarage met 9 autobussen, bakkerij en winkel van de
heer J.S. Hassing brandde volledig af. Ondanks dat de motorspuit uit Losser
14
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spoedig ter plaatse was, kon deze aan de brand geen goede wending geven.
De bluswerkzaamheden duurden voort tot half drie in de nacht. De oorzaak
van de brand was onbekend. De heer Hassing onderhield met zijn autobussen een lijndienst tussen Overdinkel, Losser en Enschede. In 1931 werd de
busonderneming overgenomen door de firma Joh. Bos & Zn., bij de Lossernaren bekend als T.A.D. In 1984 werd de T.A.D. overgenomen door de T.E.T.
In de brand, uit de brand!
Door al de branden die zich in de voorgaande jaren hadden afgespeeld en
de uitgekeerde verzekeringspenningen, kwam de achterklap en roddel op
gang. Fluisterend onder elkaar op het werk en in de buurt en op verjaardagpartijtjes werd er geopperd dat er de laatste jaren wel veel branden
voorkwamen. Men sloot niet uit dat er mogelijk wel enige opzet in het spel
zou zijn om de verzekeringmaatschappijen te tillen. In 1928 vond dan ook
de eerste rechtszaak plaats.

Er wordt verteld dat er brand werd gesticht door in een houten kistje hooi te
leggen en daarin een brandende kaars te plaatsen. De eigenaar kon dan bij
het uitbreken van de brand elders zijn en dus een alibi hebben. Deze foto’s
uit de collectie van burgemeester Van Helvoort hebben als onderschrift
‘Brandonderzoek’. Misschien gaat het om zo’n kistje.
Maandag 1 juli 1929 brak er in de woning van bakker Engberink in Glane
brand uit. Kort daarna stonden ook twee andere woningen in de brand. De
brandweer van Gronau wist verdere uitbreiding van de brand te voorkomen.
Hooibroei was op zondagmorgen 15 september 1929 de oorzaak van een
brand in de boerderij van de familie Damhuis aan de Enschedesestraat. De
nog maar enkele jaren oude hofstede brandde totaal af. Het vee werd gered, maar de inboedel en voorraden gingen verloren. Groot watergebrek bij
het blussen was de oorzaak dat men praktisch machteloos was tegen het
vuur. Wegens de brand was het noodzakelijk de Enschedesestraat af te
sluiten voor het verkeer.
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Op 13 december 1929 ontstond er brand in de woning van de familie Kellerhuis aan de Hogeweg. Het huis werd geheel in de as gelegd. De korenmolen die achter het pand stond viel, samen met de opslagplaats ook aan het
vuur ten prooi. De wind was zo hevig dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen woning. Ook dit huis brandde geheel af.
De firma Holst was twee keer het slachtoffer van
een vuurzee. ‘In den nacht van 31 januari op 1
februari 1928 te drie uur ontstond er brand in
de kapitale behuizing van de firma J.H. Holst
Bzn. te Losser. In de behuizing waren gevestigd
een schoenmakerij, grote drogisterij, boerenhoeve en woonhuis. De brand greep zeer snel
om zich heen. Toen de brandweer de brand
meester was, was het complex zo goed als uitgebrand. Al het vee, 12 koeien, 1 paard en 3
varkens werden gered, behalve een kalf dat
omkwam in de vlammen. De huisraad ging praktisch geheel verloren. De belendende percelen ‘t groote hotel Smit en de
bakkerswinkel van Steggink konden behouden blijven.’ Kortsluiting was hier
de oorzaak.

Dit was er over van ‘Holst’ na de brand. Het is niet duidelijk of deze foto de
eerste of de tweede brand betreft.
16
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Op 25 november 1930 was het weer raak. ‘Om 09.00 in de morgen brak er
brand uit in het kapitale gebouw van de firma J.H. Holst Bzn. …. Uit nadere
gegevens blijkt dat het vuur zo snel om zich heen greep dat de bewoners
zich maar met moeite konden redden, waarbij twee personen zelfs brandwonden opliepen. Gelukkig werd het vee gered. De motorbrandspuit was
wegens een defect niet inzetbaar. Met de oude handbrandspuit werd getracht de brand onder controle te krijgen. Wegens het uitvallen van de motorbrandspuit en de omvang van de brand werd de Enschedese brandweer
te hulp geroepen. Omstreeks tien uur was die ter plaatse. Hierdoor konden
de aangrenzende percelen behouden blijven. De vuurgloed was zo hevig,
dat de ruiten van de tegenover het brandende gebouw gelegen huizen
sprongen. Maar dankzij de gunstige windrichting bleven zij voor het vuur
gespaard.

De nieuwbouw van de firma Holst.
Knallen alsof er met een kanon werd geschoten!
In de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 april 1931 ontstond er een
grote brand in de garage van de firma B.J. Brilman te Overdinkel. Ondanks
dat de brandweer spoedig ter plaatse was konden ze, door het snel om zich
heen grijpende vuur, weinig uitrichten. Al snel sloeg het over naar de winkel
en het woonhuis van Brilman. Een groot aantal fietsen, radiotoestellen,
onderdelen en elektrische benodigdheden ging verloren. Ook van de inboedel werd niets gered. De bewoners konden zich nog maar net uit de vuurzee redden. De brand begon met een soort groot bombardement, wat later
de door de hitte gesprongen banden van de autobussen bleken te zijn. De
Oet Dorp & Marke Losser 2013-3
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brand was zo enorm omdat de tanks van de negen gestalde autobussen en
een luxe auto volledig waren gevuld met benzine. Ook hier was er weer een
tekort aan bluswater. Het waterbedrijf in Gronau werd telefonisch verzocht
de druk van het water wat op te voeren, waaraan onmiddellijk gevolg werd
gegeven. De autobussen en de luxe auto werden volledig vernield, er was
alleen verwrongen ijzer van over. De bussen werden gebruikt om elke dag
een paar honderd textielarbeiders naar de fabrieken in Enschede te brengen. De volgende morgen ontstonden er daardoor aanzienlijke vertragingen
voor de arbeiders om op hun werk te komen.
Ook Glane bleef niet gespaard. In de nacht van 28 op 29 februari 1932 omstreeks 3 uur brandden drie huizen af. De brand brak uit bij de winkelier/caféhouder J.A. Boerrigter die woonde aan de straat van Losser naar
Gronau. Door de harde wind greep het vuur snel om zich heen. Naast het
woonhuis van Boerrigter bestond het complex uit een café, een zaak in
koloniale en grutterswaren en een schoen-, meubel- en ijzerwinkel. Het
pand dat een oppervlakte had van 300 m2 stond al in lichter laaie toen
naast de brandweer uit Losser ook die uit Gronau te hulp snelde. De vlammen sloegen zo fel omhoog dat de brandweer niet anders kon doen dan
proberen belendende percelen te behouden, wat ook lukte. De geweldige
wind bracht echter het vuur over naar een tweetal arbeiderswoningen die
op een afstand van ongeveer 200 meter lagen, beiden brandden ook tot de
grond toe af. Omstreeks zes uur in de morgen was men de brand meester.
Alleen rokende puinhopen bleven over. Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.
De Marechaussee
In november 1935 werd het detachement Marechaussee te Losser met vier
man versterkt, zonder dat bekend gemaakt werd waarom. De mensen vermoedden al dadelijk dat het te maken moest hebben met de talrijke branden binnen de gemeente. En dat was juist. Er werd een onderzoek ingesteld
naar de branden en er werd een drietal aanhoudingen verricht. Tijdens de
eerste aanhouding deed zich een incident voor. De broer van de verdachte
was het niet eens met het vervoer van de gearresteerde naar Almelo in een
motor met zijspan. Wat er toen is gebeurd weet niemand met zekerheid,
maar de Marechaussee beweerde dat hij werd aangevallen en zich verdedigde met zijn gummistok. De tegenpartij zegt door de Marechaussee zomaar mishandeld te zijn. Wegens mogelijke incidenten werd het detachement daarna nogmaals versterkt.
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Tijdens de voortzetting van het onderzoek werden enkele tientallen inwoners van de gemeente Losser aan een langdurig verhoor onderworpen. In
de krant ‘Het Vaderland’ staat daarover: ‘Losser zou al geen goede naam
hebben. Vroeger werd er nogal eens gevochten en sprak men soms wel van
“Lossersche Bekkensnijders”. De smokkelhandel tiert er welig wat geen
wonder is in verband met de nabijheid van de grens. Thans is er de brandenreeks. Met vreemdelingen weigert men pertinent om over de brandenkwestie te spreken en men wantrouwt zelfs elkaar. Men is het spreekwoord over
den nooit slapende verrader indachtig en zwijgt als het graf. Het eenige
waaraan men vrijen loop geeft, is de hevige verontwaardiging over het optreden van de Marechaussee en deze doet toch niets dan haar plicht, alles
vermijdend, wat de bevolking zou kunnen prikkelen.’
Nog meer branden
Op 6 maart 1936 brandde het ’loshoes’ van de landbouwers Tragter en
Spiele aan de weg Enschede - Losser af. Het vee werd gered. Van deze oude
Saksische boerderijen waren er nog maar weinig in Twente.
In de avond van 13 april 1939 deed zich een zeer tragisch brandongeval te
Overdinkel voor.
De alleenwonende, ongehuwde 77- jarige mevrouw Maria Elshoff gebruikte
nog steeds de petroleumverlichting en geen elektrische verlichting. Vrouw
Elshoff had de gewoonte om voor het slapen gaan nog even te bidden,
hierbij heeft ze waarschijnlijk het petroleumlampje omgestoten. Zijzelf en
de kamer raakten hierdoor in brand. Door haar geschreeuw werden de
buren, de broers F.M. en G.M. wakker. De twee snelden te hulp en drongen
de woning binnen, alles was zwart van de rook. De vrouw die in een stoel
voor het bed zat werd door hen naar buiten gedragen, om daarna de
vlammen en brandende kleren te doven. Onmiddellijk werd dokter De
Bruijn uit Losser erbij geroepen, die vrouw Elshoff, die in zorgwekkende
toestand verkeerde, onmiddellijk liet overbrengen naar het RK ziekenhuis te
Losser. Omdat de omwonenden de brand met emmers water hadden geblust hoefde de brandweer niet te worden gewaarschuwd.
Maria Elshoff heeft de verwondingen niet doorstaan. Op 20 april 1939 overleed ze in het ziekenhuis te Losser. Maria was de dochter van Johann Heinrich Elshoff en Johanna Beverborg.
29 augustus 1939 omstreeks half vier in de nacht was een onweer er debet
aan dat er achter de Zoekeschool een blok van drie woonhuizen afbrandde.
De bewoners, nog in nachtgewaad, konden gelukkig ongedeerd de huizen
Oet Dorp & Marke Losser 2013-3
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verlaten. De Losserse brandweer kon ook hier wegens gebrek aan water
niets uitrichten. De in groten getale toegestroomde toeschouwers werden
op afstand gehouden. Tot ver in de in de omtrek was de brand te zien. Om
half zes in de morgen was alles door het vuur verteerd.
De organisatie en uitrusting van de brandweer bleven een bron van zorg. In
1937 werden bijvoorbeeld nog de volgende grieven aan het gemeentebestuur medegedeeld: Dat de toegezegde jaarvergoeding in 1926 (bij de oprichting) fl. 50 was en dat dit bedrag is teruggebracht tot fl. 37,50. En men
weet nog steeds niet of de brandweerlieden zijn verzekerd tegen ongevallen. De brandweer is van mening dat zij ’steeds gehandicapt door het slechte materiaal een publieke vermakelijkheid is geworden’.
Bertus de Jongeburcht
Bronnen:
Boekje 75 jaar vrijwillige brandweer Gemeente Losser (2002)
Losser en zijn kerkdorpen in oude foto’s (1987, Historische Kring Losser)
Losser en zijn kerkdorpen in oude foto’s 2 (1994, Historische Kring Losser)
Losser vroeger en nu (1970, W. Dijkhof)
Werklozenzorg en Werkloosheidbestrijding 1917-1940 (P.de Rooy, Van
Gennep)
www. Genlias.nl
www.brandweerweerselo.nl
Diverse (gedigitaliseerde) historische kranten
Diverse openbare registers
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DS. HENDRIK FRANS PASMA Gzn
De eerste hervormde predikant van Overdinkel
Hendrik Frans Pasma werd geboren op 16
september 1875 te Haskerdijken (Friesland). Na de HBS en het gymnasium studeerde hij theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Nadat hij deze studie cum
laude had voltooid werd hij op 2 mei 1906
‘kandidaat tot de Heilige Dienst’, waarna
een benoeming volgde tot hulpprediker op
Terschelling. Slechts enkele maanden later
werd hij tot hulpprediker in Overdinkel
benoemd. Hij volgde op 10 augustus 1907
kandidaat Meindert Niemeijer op, die sedert 9 januari 1906 de eerste hulpprediker
van de ‘afstandsevangelisatie’ Overdinkel
was. Nadat Overdinkel los gemaakt was
van de Hervormde gemeente Losser en
zelfstandig was geworden werd Pasma op 20 november 1910 ‘bevestigd’
tot predikant.
In Overdinkel heeft Pasma veel pionierswerk moeten verrichten. Overdinkel was een dorp in opbouw, en ook de hervormde evangelisatie groeide.
Ter vervanging van het eenvoudige lokaal waar eerst werd ‘gekerkt’ moest
er een nieuwe kerk komen. Dominee Pasma bracht het in 1933 in ‘Ons
Blaadje’ (het toenmalige kerkblad) allemaal nog eens in herinnering: Op 3
januari 1908 vond de aanbesteding plaats, op 11 maart werd de eerste
steen gelegd en op 16 augustus 1908 was de nieuwe kerk ingewijd. Als dat
geen aanpakken genoemd mag
worden. Pasma herinnert zich in
1933 ook de acties om geld voor
de bouw bij elkaar te brengen. In
maart 1908 waren 600 ‘bedelbrieven’ verzonden en enkele
maanden later nog eens 800 aan
hervormde gemeenten. Ook nog
talloze persoonlijke brieven en
aanschrijvingen. In totaal werden
door het hele land wel 5000 verOet Dorp & Marke Losser 2013-3
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zoeken om hulp verspreid. Niet helemaal zonder resultaat, want de acties
brachten bijna fl. 2.000 op. Koningin-moeder Emma gaf fl. 150 en Koningin
Wilhelmina en Prins Hendrik samen fl. 310.

Hoofdstraat Overdinkel met Hervormde kerk.

Ds. Pasma kreeg al gauw onmin met de ’Apostolischen’ in Overdinkel. Er
was namelijk afgesproken dat als er een lid van de Apostolische gemeenschap was overleden en van huis uit werd begraven, de overledene uitgeleide werd gedaan door de klokken te luiden van de hervormde kerk. Pasma
zinde dat na verloop van tijd niet meer en maakte een eind aan deze gewoonte. Dat hem dit door de kleine Apostolische gemeenschap die Overdinkel rijk was niet in dank werd afgenomen, mag duidelijk zijn.
Vertrek uit Overdinkel
Ds. Pasma zou Overdinkel dienen tot 22 juni 1919 en werd opgevolgd door
ds. J.F. Ossewaarde. Hij keerde terug naar zijn geboorteprovincie en werd
beroepen in Paesens-Moddergat, gelegen in het noordelijkste puntje van
Friesland, aan de zeedijk.
Overdinkel een dorp van textielarbeiders, Paesens-Moddergat een dorp van
vissers. Begin maart 1883 waren, tijdens een zware storm, 83 bemanningsleden van de Paesummer vissersvloot verdronken. Museum It
Fiskershύske houdt de herinnering aan deze verschrikkelijke ramp levendig
22
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en laat ook zien hoe het de bevolking verging in de tijd dat ds. Pasma er
predikant was.
Vijf jaar later werd Pasma beroepen naar Steenwijkerwold, de geboorteplaats van oud dorpsgenoot Tjibbe Knol. Beiden zullen elkaar ongetwijfeld
vele malen hebben gesproken, als overburen aan de Hoofdstraat in de jaren
dat ds. Pasma in Overdinkel predikant was.
Na zes jaar dienst te hebben gedaan in Steenwijkerwold deed hij intrede in
de Hervormde gemeente te Bunnik, waar hij ook zijn 25 jarig ambtsjubileum zou vieren. Bunnik is zijn laatste standplaats. In maart 1937 overlijdt ds.
Pasma op de leeftijd van 61 jaar. In Bunnik is hij ook begraven. Na de rouwdienst sprak namens de hervormde gemeente Overdinkel ds. G.F. Voorhoeve. De oudste zoon ds. G.A. Pasma bedankte de aanwezigen namens de
familie.
Het gezin Hendrik Frans Pasma - Popkje Zwaagstra
Na het burgerlijk huwelijk op 8 september 1908 trouwde het paar op 21
september ‘voor de kerk’ te Oldeboorn (Friesland) en ging wonen in de
nieuw gebouwde pastorie van de hervormde kerk in Overdinkel (adres destijds O 281). Er zouden vijf kinderen worden geboren uit dit huwelijk, drie
jongens en twee meisjes. Alle kinderen werden geboren in Overdinkel.
Op 2 september 1909 werd Gerard Anne geboren, die in de voetsporen van
zijn vader zou treden als predikant. Aan zijn leven kwam een triest einde in
november 1944. Hij werd opgepakt wegens verzet tegen de Duitsers en op
21 april 1945 is hij overleden in het
concentratiekamp Wőbbelin in Duitsland (Landkreis Ludwiglust Neuengamme).
Op 23 september 1911 werd het
gezin verblijd met een zoon Sigurd.
De eerste dochter in het gezin, Anna
Elisabeth, zag het levenslicht op 23
mei 1913. Zij mocht niet oud worden,
want op 30 juli, twee maanden na
haar geboorte, overleed het meisje.
Ze is begraven op de Hervormde
begraafplaats in Overdinkel.

Oet Dorp & Marke Losser 2013-3

ǀ

23

In 1914 op 16 oktober wordt het vierde kind geboren: Lambrecht Siowko.
Lambrecht Siowko maakte carrière en werd op 45 jarige leeftijd geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Hemelum Oldeferd. De installatie
vond plaats op 1 februari 1959 en hij bleef vijf ambtstermijnen in functie. Zo
zie je dat een geboren Overdinkelaar het kon brengen tot burgemeester
van een (nu niet meer bestaande) gemeente in de provincie Friesland.
Op 4 maart 1916 kon het gezin zich weer verheugen in de geboorte van een
dochter. Het meisje kreeg de namen van haar overleden zusje Anna Elisabeth, die vernoemd was naar haar oma.
Straatnamen
In Overdinkel is een straat vernoemd naar ds. Pasma. De straat, waaraan
ook de school voor christelijk basis onderwijs staat, loopt van de Hoofdstraat naar de Spinnersweg. Bunnik, de laatste woonplaats van ds. Pasma,
volgde in 1962 het goede voorbeeld en noemde, wegens zijn verdiensten
voor de plaatselijke gemeenschap, ook een straat naar hem.
Glas-in-loodramen
Ter herinnering aan zijn periode in de Hervormde gemeente Overdinkel
heeft de familie van ds. Pasma een glas-in-loodraam aan de kerk geschonken. Aan de door glazenier Jan Ooms in 1949 gemaakte glas-in-loodramen
in de kerk van Overdinkel is uitgebreid aandacht besteed in Oet Dorp en
Marke 2011/1.
Bennie Nijhof
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EEN MILITAIRE OEFENING IN LOSSER IN 1964
Ongeveer duizend militairen deden van 14 tot 28 maart 2013 mee aan een
grote militaire oefening in Twente. Daarbij moest het voormalige vliegveld
Twente worden veroverd op de vijand en vanuit die basis werden ook acties
in Losser uitgevoerd. Het was best een vreemd gezicht om op een ochtend,
nietsvermoedend, opeens ‘rode baretten’ met volle bepakking en het geweer in de aanslag door je straat te zien lopen.
In 1964 heeft er in Losser ook zo’n oefening plaatsgevonden en een kennis
uit het westen van Nederland vertelde mij daarover het volgende verhaal:
‘Ik ken Losser alleen vanuit mijn militaire diensttijd. Ik was dienstplichtig
luitenant en wij waren op oefening in Losser. Een grote groep soldaten had
zich teruggetrokken in een danszaal en om het allemaal noch echter te
laten lijken, gooide de Overste een rookbom naar binnen. Dat was bij nader
inzien niet zo’n goed idee, want op de mooi gladde houten dansvloer bleef
een grote schroeiplek achter. Een zwierige wals en een foxtrot zouden
hierdoor wel geremd worden. Tot overmaat van ramp was ook nog het
houten kippenhok achter het café, door het militaire geweld omver gereden.
Dat was dus een schadepost en die moest geregeld worden. De Overste had
er geen enkel belang bij dat die schade in ‘Den Haag’ ingediend zou worden. Dat zou niet zo goed zijn voor zijn verdere carrière in het leger. En ik
werd er dus op afgestuurd om met de kastelein een regeling te treffen.
Ik had geen idee hoe ik zoiets zou moeten aanpakken en ging dan ook volkomen blanco naar het etablissement. Ik werd allervriendelijkst ontvangen
en vertelde waarvoor ik kwam.
‘Goa eerst mar ‘s zitt’n, mien jong’, zeiden ze en ik kreeg meteen een borrel
ingeschonken. Er werd gezellig gekeuveld en ik probeerde weer ter zake te
komen. ‘Ach mien jong, woi nog een borrel?’ En daar stond er weer een. Na
de derde jenever kreeg ik eindelijk de kans om over de schade te beginnen.
‘Ach mien jong’, zeiden ze weer. ‘Moi ‘s luustern. Zit der mar nich over in.
Wie kent wa n’n timmerman en dee maakt oos dat wa mooi weer in orde.
En dat kipp’nhok, ach dat was a zo oald, doar mos neudig een nieuw veur
kom’m. En de kippen bint der nog. Dat komt dus allemoal wa good’.
‘De Overste was natuurlijk zeer content met deze afloop en ik kon de rest
van mijn diensttijd geen kwaad meer doen’.
Of de Overste het nog ver geschopt heeft, dat heeft hij me niet verteld.
Oet Dorp & Marke Losser 2013-3
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Toen ik dit verhaal vertelde aan medebestuursleden van de HKL en vroeg
welke danszaal dit geweest zou kunnen zijn, merkte één van hen op: ‘Dat
was vast bij Koopman aan de Lutterstraat. Bij die mensen kan ik me dit verhaal voorstellen’.
Of het daar inderdaad geweest is, dat weten we niet. En of er bij die jongste
oefening schade is geweest en of dat ook zo ‘soepel’ is afgehandeld. Ook
dat weten we niet.
Maar zo’n verhaal is wel een mooie gelegenheid om onderstaande foto
onder uw aandacht te brengen.
Thea Evers

Hendrik Koopman begon in 1919 een etablissement in een afdakwoning aan
de Lutterstraat, buiten het toenmalige dorp. In 1928 werd er een toneel- en
danszaal aan toegevoegd. ‘Verlof A en B’ prijkte er later op de gevel. Bij
Koopman heeft het zeer bekende Duo Hofman, zangers van levensliederen
en smartlappen, grote successen geoogst. Zelfs Willy Derby, één van de
populairste Nederlandse artiesten in de periode tussen de wereldoorlogen,
heeft er zijn liedjes gezongen. Achter het café lag het eerste voetbalveld van
TAR. De postduivenvereniging De Snelvlucht was hier ook te vinden. Eind
zeventiger jaren werd het café gesloten en in 1982 nog weer heropend door
de heer Atticum. Maar uiteindelijk heeft het definitief plaats gemaakt voor
de nieuwe woningbouw aan de Lutterstraat.
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ZIGEUNERS
In de twintiger- en begin
dertiger jaren van de vorige
eeuw staan er in de kranten
regelmatig berichten over
zigeunergroepen, die proberen om Nederland binnen te
komen. Het is een landelijk
probleem. Zij komen, zowel
vanuit Frankrijk via België als
vanuit Duitsland. Het gaat
om groepen van 150 à 200 personen, die zich weer opsplitsen in kleinere
groepen, mannen, vrouwen, kinderen met apen en (dans)beren. De meeste
krantenberichten betreffen Brabant, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. ‘De
politie en de Marechaussee moeten dag en nacht steeds weer een waakzaam oog in het zeil houden om den ongewenschten zigeunergast den overtocht naar ons land te beletten.’
Ook Losser met zijn lange rijksgrens krijgt hier mee te maken, maar dus in
veel mindere mate dan Zuid-Nederland.
Zo bericht het Twentsch Dagblad Tubantia op 21 juni 1926:
‘De zigeuners welke op Duitsch grondgebied bij Drieland lagen en waartegen de gemeentepolitie waakte, zijn hedenmiddag weder Duitschland ingetrokken’.
Op 28 Augustus 1928:
‘Nabij Drieland even over de grens wordt een groote groep echte zigeuners
gesignaleerd. Het is een groot kamp met veel paarden. De bewoners geven
zich dan ook het voorkomen van paardenhandelaars. Met alle moeite willen
ze de grens overtrekken naar ons land, maar de politie houdt een waakzaam oog’. De Losserse politie werd bijgestaan door de marechaussee uit
Glanerbrug.
Ook in 1931 zijn nog berichten te vinden:
‘De troep zigeuners die eergisteren werd gesignaleerd te Overdinkel bevond
zich gisteren op Duitsch gebied in de Bardel achter de Zandbergen. Ze doen
alle moeite de grens over te trekken maar worden streng geweerd door de
Hollandsche politie’.
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De landelijke berichtgeving is heel divers, maar overheersend is toch de
tendens van ‘ramen en deuren gesloten houden’ ruzie en vechtpartijen en
boeren die het recht in eigen hand nemen. Maar er zijn ook al enkele geluiden waarin mededogen wordt geuit met het lot van deze mensen. Aan de
meeste verhalen over zigeuners zitten over het algemeen twee aspecten:
angst voor het onbekende en vermeende romantiek. Hun leven werd indertijd bezongen in de succesvolle operette ‘De Zigeunerbaron’ van Johann
Strauss jr. Op het toneel zag het er allemaal prachtig uit. Maar de werkelijkheid was anders. Een oude beschrijving geeft die houding goed weer:
‘Iedereen staat stil of kijkt even naar buiten wanneer de wagens van deze
vrije mensen langs de gesloten deuren trekken…de angst verdwijnt pas als
de zigeuners verder trekken’.
De toenmalige Losserse burgemeester Van Helvoort was een verwoed amateurfotograaf. Zijn collectie glasplaten en foto’s bevindt zich in het archief
van de HKL. In welk jaar hij
deze foto’s van zigeuners
aan de grens maakte, is
niet bekend. Maar zij geven een prachtig beeld van
hoe het er toen heeft uitgezien, inclusief dansberen
en het wakende oog van
de wet.
Thea Evers
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