Historische Kring Losser (HKL)
De Historische Kring Losser zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het behoud van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (vooral van de
dorpen Losser, Overdinkel en Glane), het vastleggen van informatie in publicaties
en andere (audiovisuele) media en het organiseren van lezingen en exposities.
Hierdoor blijft de kennis van het verleden actueel en wordt toegankelijk gemaakt
voor een breed publiek.
Correspondentieadres:
Hogeweg 36
7582 CH Losser
Email: secretaris@historischekringlosser.nl
Website: www.historischekringlosser.nl
Bankrekening t.n.v. Historische Kring Losser
IBAN: NL 35 RABO 0337 3080 98
BIC: RABONL2U
Bestuur
Voorzitter
Thea Evers*
Secretaris
Georg van Slageren*
Penningmeester
Harry Dekkers
Leden
Peter Heerink
Gerda Hogebrink
Andries Kuperus*
Bas Maathuis*
Chris Meekers
Bennie Nijhof
Jack Scholtens*
André van der Veer

Dr. Staringstraat 7

7582 BL

Losser

053 5382613

Hogeweg 36

7582 CH

Losser

053 5382850

Ludgeruslaan 12

7581 DD Losser

053 5387993

Hogeweg 125
Lutterstraat 55
Dr. L. de Bruijnstr. 12
Willibrordlaan 20
Allemansweg 52
Kerkhofweg 195
Heidehof 54
Willibrordlaan 38

7582 CC
7581 BT
7582 AA
7581 DR
7582 HL
7586 AD
7581 VJ
7581 TD

053-5360520
053 5381291
053 5383196
053 4786400
053 7519669
053 5382778
053 5385756
053 5383192

Losser
Losser
Losser
Losser
Losser
O’dinkel
Losser
Losser

*) Redactie van Oet Dorp en Marke
Aangevuld met: Sietse Smit, Scholtinkstraat 54, 7581 GS Losser (053 538 6834)
Oet Dorp en Marke Losser
Wordt aan het eind van elk kwartaal toegezonden aan de leden van de HKL.
De jaarcontributie bedraagt € 15,00 (bij postverzending € 18,00) per jaar.
Overname (geheel of gedeeltelijk) en publicatie van artikelen is alleen toegestaan
met toestemming van de redactie en bronvermelding.
ISSN: 1568-4711 (Oplage 750 ex.) (Druk: Drukkerij Jansen Losser)
Oet Dorp & Marke Losser 2013-4

ǀ

1

Omslagfoto:
Een sfeervol plaatje van de gerestaureerde oude Zoekerschool aan de
Goormatenweg. Hovenier Marco Bergsma heeft er een representatief kantoor van gemaakt en werd terecht genomineerd voor de Losserse Cultuurprijs 2013.
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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
De Losserse Cultuurprijs 2013
De HKL is door twee van haar leden genomineerd voor de Losserse Cultuurprijs 2013. De gemeente Losser reikt deze prijs eenmaal per twee jaar uit
aan individuele personen, culturele instellingen of organisaties, die de afgelopen twee jaar, of gedurende een langere periode, zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de cultuur in de gemeente .
Zoals u in de kranten hebt kunnen lezen werd de Historische Kring Losser
op zondagmiddag 3 november de winnaar van de Losserse Cultuurprijs
2013. Deze prijs bestaat uit een bedrag van € 1000 en een bronzen verkleinde replica van het grote beeld Horsa en Hengest, dat voor het gemeentehuis staat. Deze replica werd vervaardigd door de Overdinkelse kunstenaar Ton van der Zanden.
Het was een spannende middag. De Culturele Raad Losser, die dit tweejaarlijkse evenement in opdracht van de gemeente organiseert, had een leuke
presentatie bedacht. De Videoclub Losser had korte filmpjes gemaakt,
waarin alle genomineerden werden voorgesteld. En dat gaf een heel mooi
beeld van deze genomineerden en de argumenten van degenen die hen
genomineerd hadden. Er waren optredens van enkele leerlingen van de
Muziekschool en toen kwam er aan alle spanning een einde. De onafhankelijke jury had de prijs toegekend aan de HKL en onze voorzitter mocht die
toen in ontvangst nemen uit handen van wethouder Joop Hassink.
Het bestuur is natuurlijk heel blij met deze prijs. En ook met de waardering,
die hiermee tot uiting komt. Dat doet ons allemaal goed. Maar deze prijs
straalt ook af op al onze, inmiddels meer dan 700 donateurs. Zonder uw
steun is het allemaal niet mogelijk. Een goede gelegenheid om u daarvoor
dank te zeggen, ook voor alle felicitaties die we mochten ontvangen.
En natuurlijk hartelijk dank aan de twee leden die de HKL genomineerd
hebben. Ook zijn we heel blij met de publiciteit, die de Culturele Raad aan
dit alles vooraf heeft laten gaan. Heel veel dank dus aan u allen.
Plaatsen van herinnering aan de Tweede Wereldoorlog
Het afgelopen jaar stond voor de HKL in het teken van ‘Plaatsen van herinnering aan de Tweede Wereldoorlog’, met daarop aansluitend het leggen
van de zogenoemde Stolpersteine, voor de huizen waar de vermoorde
Joodse Lossernaren hebben gewoond (een initiatief van mevrouw Janny
Meijer uit Overdinkel). Dat alles zal u niet zijn ontgaan, want we hebben u
hierover al eerder bericht. Ook hebben we vanaf het begin, met de plaatsing van het monument voor de verzetsstrijder Henk Brinkgreve aan de
4
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Deppenbroekweg , veel publiciteit gehad. Het boekje en de fietsroute, die u
bij de vorige aflevering van Oet Dorp en Marke hebt ontvangen, leverden
veel positieve reacties op. Ook de avond in het voorjaar over de Jedburghteams, door Jelle Hooiveld, en vervolgens in november de lezing over de
droppingsvelden, door Huub van Sabben, trokken veel belangstellenden.
De informatieborden op de diverse plekken zijn nu ook geplaatst.
Dit alles hebben we kunnen realiseren door een financiële bijdrage van het
Nationaal Landschap Noordoost -Twente en de familie Brinkgreve. Particulieren, de gemeente Losser en Natuurmonumenten hebben hun goedkeuring moeten verlenen voor het plaatsen van het monument en de borden.
En met de hand- en spandiensten van enkele van onze leden is het allemaal
gelukt. Hartelijk dank aan eenieder die zich hier voor ingezet heeft. Met dit
project hopen we dat de ‘Plaatsen van herinnering aan de Tweede Wereldoorlog’ ook werkelijk een plaats behouden in de herinnering van de Lossernaren.
Over de Stolpersteine ontvingen wij de volgende e-mail:
Als genodigde waren mijn man en ik bij deze plechtigheid. We hebben
ademloos toegehoord en de boodschap heel goed in onze harten gesloten.
Toen we thuiskwamen op het adres Scholtinkstraat 195, vanwaar de fam.
Kleinhaus was weggevoerd, lag er een klein paars bloemetje bij de steentjes
en stonden er twee meisjes van ongeveer 10 jaar. Ik heb zo goed mogelijk
geprobeerd hen de betekenis van de steentjes uit te leggen en hun naar
hun vaders en moeders, juffen op school en de bibliotheek verwezen.
Gaandeweg de dag kwamen er meer bloemetjes bij. Het leeft onder de
kinderen. Het kleine paarse bloemetje is weg gewaaid, maar de kinderen
hebben andere mooie bloemen neergelegd. Ze weten en voelen dat er iets
ergs is gebeurd.
Dit heeft me erg
ontroerd en ik
wilde de Historische Kring dit
niet onthouden.
Met vriendelijke
groeten,
Fam. Luijerink,
Scholtinkstraat
195.
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Operatie Jedburgh
In het voorjaar van 2014 zal, onder bovenstaande titel, een door drs. Jelle
Hooiveld geschreven boek over de ‘Jedburghs’ verschijnen. Vanaf de invasie
op de stranden van Normandië op 6 juni 1944 werden speciale eenheden
onder de codenaam ‘Jedburgh’ diep in bezet gebied geparachuteerd om het
gewapende verzet te ondersteunen. Deze geheime operatie, die was opgezet door de Britse Special Operations Executive (SOE) en het Amerikaanse
Office of Strategic Services (OSS), vond vanaf september 1944 ook in Nederland plaats. De multinationale teams, die onder meer uit Nederlandse officieren bestonden, speelden een belangrijke rol bij het mobiliseren van het
Nederlandse verzet en het verzamelen van inlichtingen voor geallieerde
hoofdkwartieren.
Dit boek vertelt voor het eerst in volledigheid het indrukwekkende verhaal
van de Jedburghs, die naar bezet Nederland werden gezonden. De lezer
wordt meegenomen naar de origine, de rekrutering en de speciale opleiding van de Jedburghs, en tot slot naar hun inzet in bezet Nederland in
1944-1945. De gevaarlijke verrichtingen van de Nederlandse Jedburghteams worden daarbij uitvoerig en op indringende wijze beschreven.
De bij ons meest bekende ‘Jedburgh’ is natuurlijk majoor Henk Brinkgreve,
die in de nacht van 11 op 12 september 1944 bij Wierden werd geparachuteerd en op 5 maart 1945 bij de boerderij van Rikhof aan de (huidige) Deppenbroekweg 8 in Losser door de Nederlandse SS-er Leendert Dissevelt
werd doodgeschoten. (Zie Oet Dorp en Marke 2013/1). Jelle Hooiveld, die in
februari van dit jaar voor de HKL een lezing hield over de Jedburghteams,
besteedt in zijn boek veel aandacht aan Henk Brinkgreve.
Het boek gaat (onder voorbehoud) ongeveer € 20 kosten. Omdat wij weten
dat er veel belangstelling voor is (ook in Losser) willen wij een aantal exemplaren reserveren. Als u belangstelling heeft voor het boek kunt u dat nu al
doorgeven aan onze secretaris (secretaris@historischekringlosser.nl) of tel.
053 5382850.
Opgravingen op ’t Zijland
In de laatste week van juli werden er opgravingen verricht op ’t Zijland, het
terrein tussen de Langenkamp, Braakstraat en Kloppenstraat, aan de rand
van het centrum. Daar zou worden gestart met de bouw van een nieuw
appartementencomplex ’t Winlo. Onder leiding van het bureau Hamaland
Advies, gingen vier medewerkers van ADC ArcheoProjecten, dat opdrachten uitvoert in Nederland en België, op ’t Zijland aan het werk.
6
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Er waren sporen aangetroffen uit de tiende en twaalfde eeuw, die mogelijk
behoren bij erve Ecberting en Ther Benthe. Deze erven worden al genoemd
in laatmiddeleeuwse registers. Er werd ook een cultuurlaag uit het Neolithicum gevonden, die uniek is voor Twente. Het gaat dan om de periode van
zo’n 2000 tot 5300 v. Chr. In eerste instantie kopte de Twentsche Courant
Tubantia ‘Wel rijk aan sporen, maar weinig vondsten’, maar dat veranderde. In een waterput werd onder meer een stuk van een houten bord uit de
Middeleeuwen gevonden, een bord dat werd gebruikt om van te eten. En
dat was heel bijzonder.
Ook vrijwilligers mochten mee graven. Uit De Lutte meldden zich bij de HKL
Jaap en Annemarie van Dalen. Zij waren eerder betrokken bij de opgravingen rond de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. Daar kregen ze de smaak te
pakken en zij hebben op ’t Zijland flink meegeholpen. We hebben alle verrichtingen in die warme weken met bewondering gadegeslagen.
Maandagmiddag 5 augustus mochten belangstellenden een kijkje nemen
op het terrein. Daar was grote belangstelling voor, ondanks/dankzij, het
zeer warme weer. Wanneer je daar in die hitte rondliep op de zandvlakte,
zonder enige schaduw, dan kreeg je nog meer bewondering voor de opgravers.
Een intrigerende ‘bijvondst’, zoals zij dat noemden, waren sporen van loopgraven uit een veel latere periode en wel de Tweede Wereldoorlog.

Deze door Jaap van Dalen gemaakte foto geeft een mooi overzicht van het
opgravingsterrein. De gevonden sporen zijn met witte kaartjes gemarkeerd
en de contouren van de loopgraaf zijn duidelijk te zien.
Oet Dorp & Marke Losser 2013-4
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Deze loopgraven lagen achter de z.g. ‘Lange school’, die aan de Langenkamp gestaan heeft. De vraag is natuurlijk waarom op die plek een loopgraaf gemaakt is. Het toeval wil dat wij er kort daarvoor achter gekomen
waren dat er bij Koppelboerweg 9 in De Lutte ook nog een loopgraaf ligt.
Die loopgraaf is met enige moeite nog zichtbaar in het bos en is in de herfst
van 1944 (als oefening) gegraven door jonge Duitse soldaten. (De locatie is
als nummer 21 opgenomen in onze uitgave Plaatsen van herinnering). Vanaf september/oktober 1944 zijn in de ‘Lange school’ Duitse soldaten ingekwartierd geweest. De officieren hadden hun onderkomen in het nabijgelegen Hotel Hut. Ook hotel Smit was gevorderd. Daar zat de ‘Hauptmann’ met
zijn staf. Achter het oude dorpsschooltje, dat toen nog naast het hotel
stond, lagen ook loopgraven, waar de kinderen zelfs in speelden, aldus Marianne Poorthuis. Die gebouwen boden weinig bescherming bij beschietingen vanuit de lucht of door artillerie. Onze theorie is nu dat de loopgraaf
niet ter verdediging is aangelegd, maar ter bescherming van officieren en
manschappen. Als er onder u mensen zijn die hier iets over kunnen vertellen, dan horen wij dat graag.
Bidprentjes.
Wijlen Annie en Herman Bourgonje hebben bidprentjes verzameld. Dat
werd een collectie van duizenden exemplaren, die zij al enkele jaren voor
hun overlijden in 2011, aan de HKL hebben geschonken. Zo’n verzameling is
zeer bijzonder. Die bevat natuurlijk een schat aan gegevens voor familieonderzoek. Maar het is meer. Wanneer we dit schrijven is het rond Allerzielen
en dan besef je des temeer dat de doden ook van de levenden afhankelijk
zijn. Wanneer we ze vergeten, dan zijn ze pas echt dood. Belangstelling
voor het verleden, ook in de vorm van bidprentjes, is een manier om het
verband tussen de levenden en de doden te onderhouden.

Op deze sfeervolle foto van de afgelopen Allerzielenviering op het kerkhof
van de H. Maria Geboorteparochie komt tot uiting hoe deze aandacht voor
de doden steeds meer gaat leven.
8
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Ons bestuurslid Jack Scholtens heeft de taak op
zich genomen om deze collectie digitaal toegankelijk te maken. Hij noemt dat ‘werk voor in de
kleine uurtjes’! In november was hij de 1800 al
gepasseerd. En dan is hij pas in het begin van het
alfabet. Er volgen er dus nog veel en veel meer!
U kunt het resultaat bekijken op:
www.historischekringlosser.nl/bidprentjes.
Boek met markegegevens
Mevrouw Marianne Poorthuis van Hotel Smit gaf ons inzage in een boek
met markegegevens, dat in haar bezit is. Van A.L. Hulshoff verscheen in
1967 ‘Het Markeregt van Losser’, in de serie Overijsselsche Stad- , Dijk -, en
Markeregten van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en
geschiedenis. In de inleiding bij die uitgave zegt hij: ‘Tijdens het drukken van
dit Markeregt is bij een lid van de Losserse familie Smit toevallig teruggevonden een oudtijds in perkament gebonden foliodeel van c. 500 bladzijden, betreffende markebescheiden van Losser, omvattende processtukken,
extracten uit een later dan het onderhavige, nog niet teruggevonden markeboek, uittreksels uit resoluties van Ridderschap en Steden van Overijssel,
afschriften van belastingregisters etc. uit de jaren 1600 tot 1800.’ Andries
Kuperus, bestuurslid en ‘fotoman’ van de HKL heeft het geheel gefotografeerd en gedigitaliseerd. Een prachtige aanwinst voor ons archief, waarvoor
wij mevrouw Poorthuis hartelijk danken. Er staan ongetwijfeld veel gegevens in over de Marke Losser en de gewaarde erven. Maar het transcriberen zal een hele klus zijn. Stien Meijerink, Frans Jacobs en Andries Kuperus
gaan bekijken hoe dit bijzondere geschrift het beste toegankelijk gemaakt
kan worden.

Oet Dorp & Marke Losser 2013-4
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Bestuursaanvulling
Wij hebben Peter Heerink bereid gevonden om bet bestuur te komen versterken. Hij kan ons onder meer behulpzaam zijn bij het gebruik van nieuwe
media en de mogelijkheden die dat biedt, om de geschiedenis van Losser
onder de aandacht te brengen. Jongeren betrekken bij de Losserse historie
was de afgelopen jaren een speerpunt. Daar willen we graag een vervolg
aan geven en de nieuwe media moeten we daarbij benutten.
Bestelling Jaarboek Twente 2014
Als lid van de HKL kunt u evenals in voorgaande jaren exemplaren van het
jaarboek Twente 2014 bij ons bestellen voor de gereduceerde prijs van €
14,00.
Dit bedrag, of als u meerdere boeken wilt bestellen een veelvoud daarvan,
dient u voor 31 december 2013 over te maken naar onze bankrekening NL
35 RABO 03373 08098 t.n.v. Historische Kring Losser.
Werkgroep Loakstenen
Al jaren is de Loaksteencommissie van de Stichting Historische Sociëteit
Enschede Lonneker (SHSEL) bezig om zoveel mogelijk oude marke- of loakstenen op de grens van de vroegere Marke Lonneker op te sporen en weer
‘bovengronds’ te krijgen of ze beter zichtbaar te maken.
Nogal wat loakstenen zijn in de loop der jaren in de vergetelheid geraakt
doordat ze niet of nauwelijks meer zichtbaar zijn. Wanneer zo’n loaksteen
door de werkgroep weer in ‘oude glorie’ is hersteld, wordt er een informatiebord bij geplaatst waarop staat aangegeven om welke steen het gaat.
Verder wordt de mogelijkheid bekeken om in de toekomst een fietsroute
langs de loakstenen uit te zetten.
De Loaksteencommissie uit Enschede heeft eind 2011 contact gezocht met
het bestuur van de HKL, om bij de Steen op het Wachtveld aan de Hogeboekelweg gezamenlijk een informatiebord te plaatsen. Op een zeer koude
zaterdagmiddag in februari 2012 is dat gebeurd. En zoals dat hoort moest
er daarna in de snerpende vrieskou eentje op gedronken worden.
Dit samen plaatsen van een informatiebord heeft zo aanstekelijk gewerkt,
dat de HKL vanaf dat moment, via enkele bestuursleden, met de Loaksteencommissie Enschede-Lonneker is gaan samenwerken, met name wat betreft de gemeenschappelijk ‘grens’. Er wordt regelmatig vergaderd in ons
onderkomen aan het Martinusplein, waarbij ook leden van de Dree Marken
uit De Lutte acte de préséance geven.
Momenteel worden verschillende stenen in het Oldenzaalse Veen omhoog
gehaald, of weer toonbaar gemaakt en van informatieborden voorzien. Eén
10
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daarvan is de Driemarkensteen (Lonneker De Lutte - Losser) aan het fietspad achter
de klootschietbaan Java.
Hopelijk zal de onthulling van deze bijzondere steen nog voor het einde van dit jaar
zijn beslag krijgen.
Grenzen, het is een onderwerp dat blijft
boeien. Of het nou de rijksgrens is, de provinciegrens, of de vroegere markegrenzen,
die vaak ook nu nog gedeeltelijk de gemeentegrens vormen. Al met al een onderwerp dat leeft en dat de HKL er toe aangezet heeft, om de etalage van ons pand
aan het Martinusplein 16 deze maanden
helemaal aan dit onderwerp te wijden.
Een voorbeeld van een informatiebord
bij een markesteen: De Steen bij Beumer.
Het bestuur

AGENDA
Maandag 6 januari 2014: Niejoarsvisite
Op de eerste maandag in het nieuwe jaar beginnen we traditioneel met de
Niejoarsvisite, met boerenjong’s, knieperkes en een Nieuwjaarsquiz. Thea
Evers en Jack Scholtens zullen uw kennis over Losser weer toetsen met behulp van mooie plaatjes. En natuurlijk kunnen de winnaars ‘iets’ mee naar
huis nemen. Geen vol programma dus, maar op de eerste plaats een gezellige avond, waarin u elkaar het beste kunt wensen, met kennissen kunt
praten en nieuwe kennissen kunt opdoen. Op die avond zullen we ook ons
700ste lid in het zonnetje zetten.
Maandag 10 februari: Boerenmagie
Jan Bornebroek komt met een PowerPoint presentatie vertellen over allerlei zaken waaraan in het volksgeloof, de volkscultuur en de volksgeneeskunst, van oudsher op het platteland van oostelijk Nederland, een magische, onheil afwerende en genezende werking werd toegeschreven. Hij wil
ons een extra interessante dimensie van het landschap laten zien, want op
het platteland is nog heel veel van de oude magische symboliek aanwezig
en zichtbaar. Ogenschijnlijk vanzelfsprekende en nietszeggende landschapsOet Dorp & Marke Losser 2013-4
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en architectuurelementen blijken een onvermoede betekenis te hebben,
evenals symbolen, gebruiken en geneeswijzen.
Maandag 17 maart: Monumenten in de gemeente Losser
Wanneer je aan een Lossernaar vraagt welk rijksmonument hij kent in zijn
gemeente, dan zegt hij ongetwijfeld: ‘De Oale Toorn’. Maar er is veel meer.
De gemeente Losser kent een rijksmonumentenlijst en wij hebben hiervan
een PowerPoint presentatie gemaakt. De HKL is met twee mensen vertegenwoordigd in de Gemeentelijke monumentencommissie en zij willen u
graag laten zien welke gebouwen een monumentale status hebben en u
daarbij de bijzonderheden vertellen.
Zondag 13 april: Jaarvergadering en excursie
De jaarvergadering wordt gehouden op zondagmiddag 13 april 2014. De
vergadering begint om 13.00 uur bij Hotel Smit. Na de gewoonlijk korte
bijeenkomst willen we een bezoek brengen aan het Falkenhofmuseum in
het Duitse Rheine. We rijden met eigen vervoer en zoveel mogelijk samen
in één auto. Daarna is er gelegenheid om samen koffie te drinken, natuurlijk
‘mit Kuchen’.
Wanneer u aan deze excursie wilt deelnemen kunt u zich tot uiterlijk 30
maart aanmelden bij Thea Evers, tel 053 5382613, of thea.evers@home.nl
Alle lezingen etc. vinden plaats bij Hotel Smit en beginnen om 20.00 uur.
Introduce’ s van harte welkom.

Oude adressering in de Gemeente Losser
In de gemeente Losser werd vroeger de
adressering met een letter en nummers
gedaan.
Adressen in dorp Losser begonnen met een
D, Overdinkel met een O en Glane met een
G. Het buitengebied met o.a. de Zoeke en
Glane-Beekhoek begon met de M van Marke. We zijn op zoek naar stille getuigen uit
deze tijd, zoals hiernaast aan de Teylersstraat (De Oude Apotheek).
Andries Kuperus

12
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EEN SCHUILHUT UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG
NABIJ DE JUDITH-HOEVE
Het restant van deze voormalige schuilhut van het Losserse verzet in het
bos tegenover de Losserhof werd in het vroege voorjaar van 2011 min of
meer bij toeval ontdekt. Naar aanleiding van een beschrijving in het boek
‘In Losser is niets gebeurd…1940-1945’ van J.J. Luizink is de aangegeven
locatie door de HKL opgezocht en gecontroleerd. De verwachtingen waren
niet hoog gespannen maar de plek bleek na bijna 70 jaar nog in goed herkenbare staat te verkeren.

Op deze foto is de vroegere ingang en de kuil van de schuilhut nog goed te
zien.
Als we enkele weken later waren gekomen, was door de dan al te dichte
begroeiing ter plekke, niets meer zichtbaar geweest en hadden we verder
ook niets meer ondernomen. Aanvankelijk werd de toen gemaakte foto
(zie hierboven) gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Ons bestuurslid Harry
Dekkers gaat al enkele jaren naar de basisscholen in onze gemeente, in
samenwerking met het Oranje comité, om de jeugd te vertellen over de
Tweede Wereldoorlog. En zo’n foto spreekt dan wel tot de verbeelding.
Vervolgens werd deze schuilhut ook opgenomen in het project ‘Plaatsen
van herinnering aan de Tweede Wereldoorlog’.
Oet Dorp & Marke Losser 2013-4
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De oorspronkelijke maten van de schuilhut moeten 20 x 3 meter hebben
bedragen en een volwassene kon hierin destijds rechtop staan. De hut moet
desondanks volledig in het omringende landschap zijn opgegaan en was
uitgegraven in de wal van een bosrand naast een greppel, waarbij het ‘dak’
met plaggen werd bedekt. Van deze maten en van de diepte is door gronderosie en instorting echter geen sprake meer. Het lijkt erop dat we met het
meest rechtse deel van de oorspronkelijke hut te maken hebben, dit met de
‘ingang’ thans in het midden. Het kan ook zo zijn dat de hut toch kleiner is
geweest.
De HKL vindt het de moeite waard om de restanten van de schuilhut onder
de aandacht te brengen. Er is inmiddels contact opgenomen met de grondeigenaar Natuurmonumenten, die de medewerking heeft toegezegd voor
een betere bereikbaarheid vanuit de fietsroute behorende bij ‘Plaatsen van
herinnering’. Er zal er een pad naar de schuilhut worden aangelegd en de
kuil zal iets worden uitgegraven en opgeschoond. Ook wordt er een informatiebord geplaatst.
Om na te gaan wat bij een eventuele reconstructie zoal haalbaar is, heeft
een werkgroep van de Historische Kring Losser, bestaande uit Harry Dekkers, Andries Kuperus, Bennie Nijhof en André van der Veer, contact gezocht met haar zustervereniging in Diever, waar een schuilhut is gerestaureerd. Er is daar inmiddels een informatief bezoek afgelegd. Dit is zeer prettig verlopen en zal zeker door een tegenbezoek worden gevolgd.

Het bezoek aan de schuilhut ‘De Wigwam’ in Diever. Tijdens onze korte
aanwezigheid zijn 10 bezoekers geteld.
14
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De tocht naar Diever heeft een schat aan informatie opgeleverd. Belangrijk
was dat het toenmalige Gemeentebestuur van Diever zich van meet af aan
zeer betrokken heeft getoond en de activiteiten van de werkgroep, bestaande uit een groot aantal vrijwilligers, loyaal heeft ondersteund.
Hiermee is in Diever een toeristische publiekstrekker van formaat gerealiseerd en is de schuilhut op alle toeristenkaarten vermeld. Bovendien door
de ANWB bewegwijzerd.
De hut in Diever is enkele malen door houtrot in verval geraakt en gerestaureerd. In 1993 is voor de meest rigoureuze oplossing gekozen in de vorm
van een volledig betonnen constructie waarbij wanden en plafond werden
bekleed met hout. Deze optie is bijzonder duurzaam gebleken. Het onderhoud is feitelijk beperkt tot het schoonhouden (geadopteerd door enkele
scholen) en het tweejaarlijks bestrooien van de vloer en het toegangspad
met houtsnippers.
Voor de financiering is destijds door de Gemeente Diever een fors bedrag
uitgetrokken en het project kon uiteindelijk worden gerealiseerd met geld
uit diverse fondsen en stichtingen.

Deze foto betreft een schuilhut in Westerbork. Zo zou de Losserse ‘hut’ er
ongeveer uit gezien kunnen hebben.
Rijst natuurlijk direct de vraag of een dergelijke kostbare oplossing, in deze
tijden van bezuiniging en schaarste, in Losser ook mogelijk is. Ervan uitgaande dat de oorspronkelijke diepte niet meer haalbaar is, zouden we ons
hier moeten beperken tot het beter zichtbaar maken van de omtrek met
bijvoorbeeld donkerbruine, betonnen elementen. Omdat niemand meer
precies weet hoe het bouwsel er destijds verder uit heeft gezien, zouden
Oet Dorp & Marke Losser 2013-4
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we ons moeten beperken tot de aanduiding van een entree op de plek van
de vroegere ingang. Verder is binnen de werkgroep gesproken over het
aanbrengen van een eenvoudig opengewerkte, gedeeltelijke dakconstructie. De kosten en het onderhoud zouden in dat geval tot een minimum beperkt blijven. Dit alles vergt vanzelfsprekend overleg met en toestemming
van Natuurmonumenten.
Onze hut kent natuurlijk niet de nog
steeds tot de verbeelding sprekende geschiedenis van ‘De Wigwam’ in Diever.
Hier was sprake van intensief gebruik
door het lokale verzet. Een beschrijving
hiervan valt uiteraard buiten het bestek
van dit artikel. Wel kan nog worden vermeld, dat daar op gegeven moment
sprake is geweest van verraad en een
daarop volgende omsingeling door de SD.
Van de gearresteerden is slechts één
overlevende uit de kampen teruggekeerd.
Toch zijn wij van mening dat dit enige
nog zichtbare oorlogsobject binnen de
Gemeente Losser, op de een of ander
wijze als monument voor het nageslacht
bewaard moet worden. Voor een haalbaarheidsonderzoek kan het materiaal
dat we uit Diever hebben ontvangen mogelijk als leidraad dienen.
Maar wij weten dus maar weinig over de
oorspronkelijke schuilhut. Misschien zijn
er onder onze lezers en belangstellenden
De plattegrond uit het
mensen,
die deze schuilhut nabij de Juboek van J.J. Luizink.
dithhoeve, zelf nog hebben gezien of
hierover hebben horen vertellen. Graag zouden wij met deze mensen in
contact komen, om door hun verhalen een beter beeld te krijgen van deze
ondergrondse ‘Plaats van herinnering’.
De werkgroep schuilhut Losser van de HKL
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Hendrikus Theodorus Puttenaar alias Pietje
Lenaerds
In Alkmaar wordt op 16 maart 1894 Hendrikus Josephus Puttenaar geboren.
Hij zal zich gaan bekwamen in het schildersvak en later zijn beroep als zelfstandig huisschilder uitoefenen. Hendrikus trouwt op 23 februari 1922 met
Cornelia Hendrika Barhorst, geboren op Texel op 28 oktober 1892. Zij is via
Zijpe en Oudorp in Alkmaar terecht gekomen. Uit dit huwelijk wordt op 16
mei 1923 een dochter Anna Maria geboren. Het geluk is echter maar van
korte duur omdat Anna slechts vier dagen oud wordt.
Het tweede en laatste kind uit dit huwelijk is Hendrikus Theodorus, hij
wordt geboren op 26 april 1924. Hendrik groeit voorspoedig en gelukkig op
bij de Kaasmarkt en de Waag, met zijn pleegzusje Leonora Barhorst, een
nichtje en schipperskind van de broer van Hendriks moeder. Helaas overlijdt moeder Cornelia Puttenaar in 1932 op 39 jarige leeftijd aan tbc. Hendrik is dan acht jaar oud. Hendrik of Henk, zoals hij ook wel wordt genoemd,
wordt ondergebracht bij zijn grootouders, terwijl Leonora in een tehuis
wordt geplaatst. De vader van Hendrik trouwt voor de tweede keer in 1933
met Cornelia Maria Johanna Rabeling en uit dit huwelijk worden nog een
zoon Frits en een dochter Annie geboren.
Hendrik volgt aan het eind van de jaren dertig een opleiding tot reclametekenaar aan de ambachtschool maar (het is dan inmiddels oorlog) slaagt niet
voor zijn examen. Dit komt omdat hij duidelijk afstand neemt van het Duitse Rijk en het NSB gebeuren en dat ook nog fanatiek uitdraagt. Door dit
anti-Duitse gedrag moet hij regelmatig onderduiken op de zolder bij zijn vader, die verhuisd
is naar een boerderijtje in Oudorp. Het wordt
hier te gevaarlijk en Hendrik vertrekt richting
Groningen, waar hij boerenknecht wordt in
het weidse land.
Het is er goed toeven tussen gelijkgezinden,
hoewel het werk dat hij samen met zijn beste
en trouwe vriend, het paard Jesse, verricht
zwaar en uitputtend is. Hij is jong en in de
kracht van zijn leven, dat is het probleem niet,
maar de aanwezigheid van het Duitse leger en
alles wat hiermee sympathiseert zijn en blijOet Dorp & Marke Losser 2013-4
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ven een doorn in zijn oog. Bovendien wordt Hendrik nog steeds door de
Duitsers gezocht. Ook in Groningen wordt het voor Hendrik te gevaarlijk.
Zijn vader is in Alkmaar verschillende keren opgepakt en tevergeefs ondervraagd over de verblijfplaats van zijn zoon.
In overleg tussen de Ondergrondse en ‘commandant’ Vermeulen van het
K.L. Smitoord in de Losserse Zandbergen, die kennelijk contact hadden,
wordt Hendrik samen met collega boerenknecht Frans Schoonbrood, afkomstig uit Rotterdam, bij de Oude Toren in Losser gedropt met de opdracht, dat zij zich moeten melden bij de commandant van het K.L.
Smitoord, waarvan overigens in de loop van het jaar 1942 de naam gewijzigd is in ‘De Zandbergen’. (Lees voor meer informatie over het K.L.
Smitoord het uitgebreide artikel van de hand van Thea Evers in Oet Dorp en
Marke 2013/2; red.).
Het is 1942 als Hendrik Puttenaar op De Zandbergen aankomt. Hij gebruikt
niet meer zijn eigen naam maar noemt zich Pietje Lenaerds naar een jongen
die ook op het Smitoord verblijft. Hendrik heeft een mooie tijd op De Zandbergen, alleen wordt het na verloop van tijd ook hier te broeierig omdat er
teveel ‘kuitlaarzen’ rondlopen. (Met de vijand heulende personen worden
in die tijd spottend ‘kuitlaarzen‘ genoemd). Commandant Vermeulen en
Frans Schoonbrood doen een poging om naar Engeland te ontkomen
(waarvan niet bekend is of het gelukt is). Hendrik voelt er niets voor om
mee te gaan en verhuist, na overleg tussen Vermeulen en de oude heer
Suub Smit, naar Hotel Smit in Losser. Hij verblijft op kamer 7 onder de naam
Pietje Lenaerds. Niemand weet dat zijn eigenlijke naam Hendrik Puttenaar
is. Met Suub Smit senior kan Hendrik het prima vinden. Hij doet verschillende klusjes en voelt zich helemaal thuis in Losser. Het duurt niet lang of hij
maakt kennis met Jannie Huisman, Tine Riesewijk, Annie Rietman en Riki
Prins. Prachtige Losserse schonen, zoals hij ze noemt.
Riki Prins is de dochter van Hendrik Prins en Anna Los. Hendrik
Prins, afkomstig uit Avereest,
vestigde zich destijds bij zijn
komst in Losser, eerst in een
‘keet’ op grond van de familie
Smit achter Brilmansdennen aan
de Gildehauserweg en is handelaar in oud ijzer.
Hendrik Prins en Anna Los.
18
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Na verloop van tijd gaat het gezin Prins in het zo genoemde ‘Winterhoes’
aan de Kopshofweg wonen, dat gekocht wordt van de familie Menko uit
Enschede. Bij een afspraakje met Riki, waarbij de regen met bakken uit de
lucht komt, doet Hendrik onverwachts zijn intree in het Winterhoes bij de
familie Prins. Hij wordt er met open armen ontvangen en voelt zich meteen
kind aan huis.
Als op een gegeven ogenblik een zoon van een zus van Annie Rietman ziekelijk is en zijn moeder voor het koken van eten hout nodig heeft, gaat
Hendrik samen met Van Veen, de vader van de jongen, op een nacht naar
de ‘Hoge kamp’ van de familie Smit aan de Gildehauserweg. Daar wordt
illegaal een boom gekapt en het hout in mooie handzame blokken gekloofd,
totdat ze verrast worden door de politie van Losser. Van Veen wordt naar
huis gestuurd, maar Hendrik wordt gearresteerd en opgesloten in de ‘Oale
Toorn’ omdat hij zegt niet meer te weten hoe hij heet. Na een paar dagen
vraagt politieman Ter Laak of hij niet genoeg heeft van het gevangen zitten.
Hendrik zegt dat het er lekker rustig is, goed van eten en drinken en dat er
niemand ruzie met hem kan maken. Ter Laak praat op hem in en omdat
Hendrik weet dat Ter Laak niet ‘fout’ is, vertelt hij zijn verhaal. Hij besluit
om zijn eigen naam te noemen omdat op de Zandbergen nog steeds Pietje
Lenaerds woont, die door deze actie in moeilijkheden zou kunnen komen.
Ter Laak laat hem meteen vrij, maar Hendrik Puttenaar kan niet terug naar
Hotel Smit omdat de Duitsers het hotel vorderen. Vader Prins heeft als motto: ’Woar der dree et, kunt der ok wal
veer zat worden’.
Hendrik is van harte welkom in het gezin
Prins en helpt de oude heer Prins met de
handel in oud ijzer, het ‘opspelden’ van
konijnenvellen (om ze te laten drogen),
grasmaaien, hooien en alle andere voorkomende werkzaamheden. Hij beleeft er
spannende tijden zoals de razzia’s, waarbij
Hendrik naar de zolder vlucht en zich onder het hooi, in een soort ton verstopt,
terwijl Riki zorgt dat de ladder verdwijnt.
Hendrik maakt ook minder mooie zaken
mee, zoals na de oorlog het verlies van de
trouwe hond Max, die op de Lutterstraat
tegenover café Koopman onder een Hendrik Puttenaar met zijn
vrachtwagen van de ABTB verongelukt.
aanstaande vrouw Riki Prins.
Oet Dorp & Marke Losser 2013-4
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In het gezin Prins waren behalve
Riki nog een zus Aaltje, die al in
1927 is overleden, en de drie
broers Jan, Gerrit en Hendrik.

Hendrik en Riki met hun eerste kind
Hennie.

Op 8 mei 1948 trouwt Hendrik Puttenaar met Riki Prins en ze blijven
bij de schoonfamilie op het Winterhoes inwonen. Buurvrouw Anna
Assink meent dat het niet goed kan
gaan tussen de echtelieden vanwege het gezegde: ‘Twee geloven op
één kussen daar slaapt de duivel
tussen’. Riki is hervormd en Hendrik rooms-katholiek. Het gezegde
wordt echter niet bewaarheid want
het geluk lacht hen van alle kanten
toe en ze krijgen hier vier kinderen
te weten Hennie, Annie, Hendo en
Gerrit Jan. Wat zijn de grootouders
Prins trots op de kinderen van hun
dochter Riki!

Voor de handel in oud ijzer wordt een auto aangeschaft en wel een blauwe
Austin Martin-bestel met het kenteken E 42020. (De ‘E’ stond voor Overijssel). De auto was bij Gradus Kiel uit Enschede geruild voor een motor.
Met de auto gaat Hendrik samen met zijn vrouw en (dan nog) enige zoon
Hennie voor het eerst
in jaren terug naar
Alkmaar over de Afsluitdijk; bij Den Oever
‘aan wal’ en dan naar
zijn geboortestad. In
totaal 285 kilometer.
Vakanties worden later in Sint Maartenszee op de camping gevierd.
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Doordat de oude heer Prins het
Winterhoes verkoopt aan busondernemer Boerrigter vertrekt het gezin Puttenaar in
1957 naar ‘de Pol’ aan de Gronausestraat (op het huidige
industrieterrein stonden indertijd enkele huizen; red.), waar
men meer ruimte heeft en
waar Corrie (1958) en Rita
(1965) worden geboren. De
meisjes worden ‘Hebbelinkjes’
genoemd, terwijl een jongen
een ‘Bolle’ heet.
In de tijd dat Rita wordt geboren worden er grote huizen
gebouwd aan de Begoniastraat
en het gezin Puttenaar komt in
aanmerking voor één van deze Hendrik woont anno 2013, 89 jaar oud, in
ruime woningen met vier blakende gezondheid en met een bijzonder
slaapkamers. Hendrik en Riki heldere geest nog steeds aan de Begoniaverkassen en wonen lange tijd straat 28 in Losser.
gelukkig met hun kinderen aan
de Begoniastraat, waar ze een hecht en harmonieus gezin vormen. De oudste zoon Hennie neemt langzamerhand de handel in oud ijzer van zijn vader
over. Riki komt op 6 oktober 2001 helaas te overlijden, na een liefdevol
huwelijk van meer dan vijftig jaar. Omdat Hendrik van mening is dat hij als
katholiek niet op een hervormde begraafplaats mag rusten, wordt Riki in
eerste instantie in Enschede begraven. Naderhand is Riki herbegraven op
de hervormde begraafplaats, aan de Kloosterstraat in Losser. Haar man
bezoekt het graf elke dag.
We zijn Hendrik Puttenaar erg dankbaar dat we zijn verhaal mochten opschrijven.
Marianne Poorthuis-Smit
Stien Meijerink-Hannink
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SLOT RAVEN(S)HORST, EEN ‘OASE’ OP DE HEIDE
Nadat bijna 20 jaar geleden door Leo Augustijn uitgebreid onderzoek is
gedaan en door hem een tweetal uitstekende artikelen in ‘Oet Dorp en
Marke’1993/4 en /1994/1 is gepubliceerd, is door de HKL weinig meer geschreven over de Ravenhorst. Nadien is veel onbekend beeldmateriaal verzameld en leverde onderzoek op Internet met het trefwoord ‘Ravenshorst’
nog enkele nieuwe feiten op. Reden genoeg om het geheel weer eens aan
te vullen.
De oudst bekende
afbeelding op een
vermoedelijk vroeg
17e eeuwse grenskaart, gezien de
aanduiding: Twente
König zu Hispanien
Landt.
Alles wat je zoal leest over dit vroegere kasteeltje nabij de Duitse buurtschap Bardel, heeft te maken met water. Voor de grachten en een bloementuin en drie hoge, destijds in de wijde omtrek beeldbepalende populieren op het voorplein, moet water toen in ruime mate voorhanden zijn geweest. Ook blijkt uit het onderzoek van Augustijn, dat er sprake is geweest
van een ondergrondse houten waterleiding vanaf een put naar het kasteel.
Naast het relatief hoge waterpeil in het hoogveen rondom, dat de half bovengrondse bouwwijze van kelders noodzakelijk heeft gemaakt, was er
voeding in de vorm van de Ravenshorsterbeek, die momenteel Bardelbeek
of Barlebecke wordt genoemd. Alles wijst dan ook in de richting van een
‘oase’ met prachtige vegetatie omringd door onafzienbare heidevelden.
Hierbij kun je je momenteel weinig meer voorstellen.

Uitgestrekte heide met aan de horizon een groepje populieren. Zo moet het
er destijds ongeveer uit hebben gezien.
22
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Ook op kerkelijk gebied blijkt de Ravenhorst een oase te zijn geweest in de
vorm van een (schuil)kerk voor rooms-katholieke kerkgangers uit de verre
omtrek waaronder ook Losser. Maar hierover later meer.
Het landschap en de Ravenshorsterbeek.
Op oude landkaarten is nog goed te zien, dat de Ravenshorsterbeek destijds
gemeanderd heeft. Deze beek nadert de Ravenhorst vanuit het zuiden en
loopt daarna in westelijke richting, om bij Erve Aarnink (vroeger Verbecke)
in de Dinkel uit te monden. Westelijk van ons kasteeltje komen nog enkele
kleine zijtakken samen dus aan water geen gebrek.

Verkenning 1848; de herkomst van deze kaart is vooralsnog onbekend.
Evenals bij de beken op Nederlands gebied is er in het midden van de 19e
eeuw (en waarschijnlijk al veel eerder) langs de Ravenshorsterbeek sprake
van ontginning van kleine percelen grond, qua omvang afhankelijk van
water en beperkt dierlijke meststoffen. Pas aan het begin van de 20e eeuw
maakt de uitvinding van kunstmest ontginning op grote schaal mogelijk. Het
landschap is hierdoor ingrijpend gewijzigd. De beek is rechtgetrokken en
grote delen van het jaar niet meer dan een grote (maar wel diepe) greppel.
De paden op de kaart, en in de beschrijving van een oude wandelroute
hierna, zijn grotendeels verdwenen. Na de ontginning en hierop volgende
al dan niet vrijwillige ‘Grundtausch’ zien we in het gebied alleen nog maar
lange rechte wegen, in een op het eerste gezicht saai aandoend landschap.
Ook zijn mogelijke hoogteverschillen, zoals de naam Katzenberg doet vermoeden, geheel verdwenen. Toch zijn er nog wel mooie elementen aanwezig zoals een klein stukje van een oprijlaan met hoge bomen, dat op onverklaarbare wijze bewaard is gebleven. Hoewel rechtgetrokken is de loop van
de beek in grote lijnen nog als vroeger.
Oet Dorp & Marke Losser 2013-4
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Alleen in het voorjaar is de
Bardelbeek en zijn lichte
dalvorm (in westelijke richting
gefotografeerd) nog in al zijn
pracht zichtbaar.

En in oostelijke richting met op
de achtergrond rechts de huidige
Ravenhorst.

Een wandeling in 1889.
In 1889 is een wandelgids uitgebracht waarin de Ravenhorst belangrijk genoeg werd geacht als reisdoel. De beschrijving hierna komt in grote lijnen
overeen met die van J.J. Van Deinse in diens boek ‘Uit het land van katoen
en heide’ met dien verstande dat in genoemde wandelgids ook de terugtocht wordt beschreven. Dat is ook verklaarbaar omdat die wandelgids
werd geschreven door dezelfde Van Deinse, samen met de andere Enschedese streekhistoricus dr. A. van Benthem Gzn. Hierna volgt het betreffende
fragment dat begint in Losser.
De onvermoeide wandelaar, die Losser bezoekt, zal hier zeker zijn tocht niet
staken, maar een bezoek brengen aan de heuvels, die den oostelijken oever
van den DinkeI omzoomen; deze toch verschillen hemelsbreed van de hoogten, die in de Gemeente Lonneker worden gevonden. De zuidelijke gelijken
sprekend op duinen, zijn ten deele met helm begroeid, ten deele naakte
zandhoopen, die de rimpels van den wind vertoonen en waarop geen plantje
tiert; men heeft ze dan ook den zeer eigenaardigen naam van de Zandhuizen gegeven. De noordelijke heuvels zijn met kwakelboschjes versierd, die
de meest grillige vormen vertoonen. Onmiddellijk langs deze heuvels kronkelt de Dinkel, een riviertje, dat in den zomer weinig water afvoert, doch
gedurende de wintermaanden dikwijls de breedte heeft van eene vrij groote
rivier. Het water heeft dan zulk eene woeste vaart, dat het ongepast zou zijn
om alsdan (zooals men in het meergenoemde ‘Twenter Brul'fteleed’ van
1812 deed) een jong bruidspaar toe te roepen:
‘Zo glidt et lèven bly en zacht Verby as Dynkelwater’
Op het overstroomde land laat hij dan eene slib achter, die vele organische
bestanddeelen bevat, welke door verrotting het land met eene vruchtbare
24
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laag bedekken. Vooral hier bij deze heuvels vindt men het sprekendste bewijs van de vruchtbaarmakende kracht van het water, dat den schralen
heidegrond in schoone weidelanden heeft omgezet.
Behalve om het eigenaardig karakter der genoemde hoogten is een bezoek
aan te raden om de schoone vergezichten, die men er geniet; naar het westen ziet men op de frissche, groene landouwen aan de overzijde van den
Dinkel, die hier weide van heide scheidt, naar het oosten over bebouwde en
heidevelden op Gildehaus en Ochtrup en op de bosschen van het tien minuten verder oostwaarts gelegen Ravenshorst.
Bijna alle details kloppen behalve de afstand tussen de ‘Zandhuizen’ (de
huidige Zandbergen) en de Ravenhorst, die veel meer dan 10 minuten bedraagt.
Wie van Losser uit een uitstapje wil doen naar Ravenshorst, raden wij aan
den schaduwrijken, doch zandigen weg te nemen langs de Bleek, door het
Nilant naar de Verbeckebrug over den Dinkel, die hier de Ravenshorsterbeek
opneemt (tusschen beide waters heeft men hier aan den linkerkant eene
vloeiweide, die naar een oud systeem is ingericht).

Bij het Erve Aarnink
mondt nu de Barlebecke uit in de Dinkel;
op de achtergrond de
Ravenhorsterbrug. Alles
hier is ingrijpend veranderd.

Over het zandsteenen, in 1727 gebouwde, nette bruggetje over laatstgenoemde beek bereikt men in een paar minuten grenspaal 5 waarop het wapen van Bentheim en een ons onbekend wapen voorkomen op de helling
van den Paaschberg.(Het onbekende wapen is van de zogenoemde Bourgondische Kreits, het Andreaskruis met vuurslag. A.K.). Van hier ga men
langs den bebouwden esch over een voetpad naar Ravenshorst, welks ligging voortdurend wordt aangewezen door de drie hooge populieren op het
voorplein, die boven alle boomen in den omtrek uitsteken.
Oet Dorp & Marke Losser 2013-4

ǀ

25

De Ravenhorst ‘toen (1894) en nu’ met brug en voorplein.
De terugtocht naar Losser neme men door het fraaie Ravenshorster bosch,
dat door zijn royalen aanleg van bruggen, enz. zijne hooge afkomst verraadt, langs de beide aan het einde der laan gelegen woningen der Ausherren (of sla midden in de zijlaan rechts af door het bosch) en langs Grenspaal
4 over de Zandhuizen (die voor eenige weken door een kanaaltje zijn doorsneden dat het water uit den Oele Mars naar den Dinkel moet afvoeren),
langs de Schaapskooi, over de brug, die het Bossinksvonder wordt genoemd,
over het kerkpad door de weide, langs de R.C. Pastorie (het latere klooster
Maria Bijstand, nu onderdeel van het senioren wooncomplex Kostersgaarden. A.K.) , waar men rechts het dorp inkomt.
Restant van een
oprijlaan met
linksachter de
Ravenhorst.
Op een oude
kaart lijkt een
laan meer links
evenwijdig te
hebben gelopen
om, recht tegenover de brug
uit te komen.
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Beschrijving van de Ravenhorst in de wandelgids van 1889.
Van het ontstaan van dit adellijk riddergoed is ons niets bekend. In de laatste helft der vorige eeuw werd het nog door de Heeren van Ravenshorst
bewoond; thans behoort het aan den Vorst van Burgsteinfurt. Of het, zooals
men beweert, in diens geslacht is overgegaan als de winst eener kaartpartij,
of door aanslag, dat is, doordat genoemde Vorst er, na het overlijden van
den laatsten Heer van Ravenshorst (die geen erfgenamen naliet) het eerst
zijn wapen heeft aangeslagen en zich aldus als eigenaar heeft opgeworpen,
kunnen wij niet beslissen; bij het uitsterven van het geslacht van de Graven
van Burgsteinfurt gaat het in eigendom over aan een Oostenrijkschen Prins.
In 1775 was het een sterk kasteel, welks grachten deels gedempt, deels toegeland, deels nog te zien zijn. Over eene ophaalbrug kwam men voor eene
schoone poort, waarvan de vier zuilen voor een paar jaar naar Burgsteinfurt
zijn overgebracht, waar zij thans in of bij het Bagno zijn opgesteld.
In de Bagno staan
deze zuilen niet
meer. Het park is
nadien ook in een
zeer vervallen staat
geraakt. Nu is zowel
het park, alsook het
restant van de historische gebouwen en
ornamenten, zoals
met name de fraaie
Concertzaal, weer gerestaureerd. Navraag bij Heimatverein Burgsteinfurt
leverde geen nadere gegevens op over de huidige plaats van de zuilen.
Die poort stond boven de brug over de tweede gracht, welke brug (evenals
de poort) het jaartal 1722 draagt en, met de beide steenen hondenhokken
aan weerszijden, nog aanwezig is. Hier kwam men op het Voorplein, waar
zich de woningen der bedienden (jagers, stalknechts, enz.) en de stallen
bevonden. Vervolgens kwam men over eene ophaalbrug door de poort in de
thans nog aanwezige ruïne op het eigenlijke slotplein, dat, naar het schijnt,
aan alle zijden door het kasteel was omgeven. Rondom dit gebouw liep,
blijkens de schuine benedenmuren, de binnengracht, welke voor een groot
deel door den tegenwoordigen bewoner werd gedempt, die ook de ruïnen
der beide zijvleugels heeft opgeruimd. In den zijvleugel aan den NO. kant
bevond zich de kapel, waarin omstreeks 1775 door paters nog kerkedienst
werd verricht.
Oet Dorp & Marke Losser 2013-4
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Op deze uitvergroting
uit 1902 is duidelijk te
zien, dat de bebouwing
achter het binnenplein
is afgebroken. Ook de
trap naar de ‘Freulenkamer’ is goed zichtbaar. Van de typerende
half bovengrondse kelders, die ook onder de
poort doorlopen, zijn
nog twee raampjes in
beeld.
De slotput is nog aanwezig. Het nu nog bestaande deel van het kasteel, dat
vroeger een verdieping hooger was en welks muren een meter dik zijn, bevat eene vrij bewoonbare kamer en drie vertrekken, naar wier bestemming
slechts geraden kan worden en een flinke, met rondbogen gemetselde en
met schietgaten voorziene kelder, welks bodem eenige voeten is verhoogd
en die nu als melkkelder uitstekende diensten bewijst. Aan den rechter zijkant vindt men in dit gebouw een steen, waarin twee wapens en het jaartal
1690 gebeiteld zijn. De gebouwen, die zich op het voorplein bevinden en
waarvan het eene als boerenwoning, het andere als schuur dienst doet, zijn
zeer vervallen en vertoonen slechts in dat ontzettende verval de sporen van
hun ouderdom. Bij elke schrede wordt hier den bezoeker het ‘sic transit gloria mundi’ toegeroepen. In de kamer links van den ingang heeft men bijv. bij
een ten deele nog beschilderden zolder, een zwaren eikenhouten vloer en
restes van schoon behangselpapier een gat in een der zijmuren, waardoor
de lucht gemeenschap onderhoudt met den stal, terwijl de tegenovergestelde zijmuur voortdurend dreigt om te vallen. Genoeg om te doen zien, dat
het sloopingswerk hier in vollen gang is.
Deze digitaal ingekleurde plattegrond
is waarschijnlijk vervaardigd door ds.
J.H. Hulsken (1786-1876), predikant
van de hervormde kerk te Losser.
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Het oudadellijke
landgoed
‘De Ravenhorst’
te Bardel in 1902.

De ‘oase’ voor de rooms-katholieken.
In de 17e eeuw hadden de katholieken van Losser de gelegenheid om in de
huiskapel van kasteel Ravenhorst de Heilige Mis bij te wonen. De kerkbezoekers moeten hiervoor een wandeling van ruim twee uur heen en terug
hebben overgehad. De wegen waren in die tijd nog onverhard en wateroverlast zal de tocht regelmatig onmogelijk hebben gemaakt.
De beschrijving hierna is overgenomen uit de Canon van Losser:
Achterstelling
De bevoordeling van de Gereformeerde Kerk bracht aan de Roomskatholieke Kerk in de Nederlanden zware slagen toe. De bisdommen bestonden niet meer, hun territorium werd als missiegebied bestuurd vanuit
Rome. Aan het hoofd van deze Hollandse Missie stond vanaf 1592 een
apostolisch vicaris, die de contrareformatie krachtig aanpakte. Omdat de
publieke uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst verboden was,
had deze vicaris zijn domicilie in nog door de Spanjaarden beheerst gebied.
Tussen 1605 en 1626 was dit in onze omgeving Oldenzaal, dat door Spinola
in Spaanse handen teruggebracht was. Apostolisch vicaris Philippus Rovenius deed vanuit deze stad belangrijk missiewerk. Voor de Twentenaren bleef
Oldenzaal het belangrijkste katholieke centrum, waar gedoopt, gevormd en
getrouwd kon worden. Toen Oldenzaal in 1626 weer in Staatse handen
kwam, begon voor de Twentse katholieken een lange periode van achterstelling. Weliswaar werd bij het zogenoemde Interim van Roosendaal in
1628 voor gereformeerden en katholieken in Twente vrijheid van godsdienst overeengekomen, maar dit verdrag werd in 1632 door de Staatsen
eenzijdig opgezegd. Vanaf dat moment waren de katholieken in Losser hun
kerkgebouw (de oude Martinuskerk) definitief kwijt en waren zij genoodzaakt bijeen te komen in schuilkerken of in de open lucht. Ook werd uitgeOet Dorp & Marke Losser 2013-4
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weken naar Munsters grondgebied, waar geen gevaar bestond voor politieinvallen en arrestaties.

Fotovierluik van de Ravenhorst uit de collectie van de TwentseWelle/OKT.
Een veilige toevlucht
Al heel snel na hun definitieve achterstelling hadden de katholieken van
Losser een uitwijkplaats gevonden direct over de Duitse grens op de Glaan,
waar verdreven priesters in 1633 een noodkerkje hadden opgericht. Toen
het St. Catharinaklooster in Almelo op last van de Staten van Overijssel
werd opgeheven, zocht rector Herman ter Hoente in 1665 voor zijn zusters
eveneens een toevlucht over de grens. Het houten noodkerkje werd vervangen door een klooster met een ruime kapel. Vanuit dit nieuwe klooster,
dat de naam Maria Vlucht op de Glaan kreeg, werd waarschijnlijk ook de
noodkerk (in de huiskapel) op kasteel Ravenhorst in de Bardel bediend.
Hoewel het vanaf 1645 verboden was om over de grens je godsdienstplichten te vervullen, voelden de Losserse katholieken zich op beide locaties
veilig. Het vrouwenklooster zou tot 1811 blijven functioneren.
Wat er momenteel nog zichtbaar is:
De Ravenhorst bevindt zich ongeveer 1 km noordoostelijk van het Fransiscaner klooster Bardel en ligt links van de weg Gronau-Nordhorn 200 meter voorbij de afslag naar Gildehaus. Er is een wandeling mogelijk vanaf
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klooster Bardel door gedeeltelijk gebruik te maken van wandelroute 14
‘Fürstlicher Wald’. Vóór het klooster rechtsaf en na 250 meter links over
een zandpad tussen het bos en een woonhuis. Dit pad mondt uit op de eerder genoemde oprijlaan (waarschijnlijk dus niet het origineel, die meer naar
links moet hebben gelegen). Aan het einde hiervan weer linksaf, waarna de
Ravenhorst met de brugpartij zich aan uw rechterhand bevindt. Jammer dat
alles hier verder in verval is geraakt; het lijkt elke keer wel erger te worden.
Door aan het einde van de Ravenshorster Weg steeds links aan te houden
komt u weer bij het klooster terug.

De restanten van de originele brug
van Bentheimer zandsteen (1722) .

De brug vanuit het westen bezien.

Aan de Twenteliefhebber
Vanaf 1 november 2013 stellen wij de naslagwerken van onze Twentecollectie elke dinsdag,
van 10.00 -12.00 uur, open voor publiek. Wij
nodigen u van harte uit om rond te komen
struinen in deze collectie en werken in te zien. Voor eventuele vragen is een
deskundige medewerker aanwezig.
Bibliotheek Enschede is na de Tweede Wereldoorlog gestart met het verzamelen van boeken en andere materialen over Twente. Insteek was deze
collectie te bewaren voor het nageslacht. Deze 'bewaarcollectie' is alleen
ter inzage en kan niet geleend worden. Inmiddels omvat de bewaarcollectie
ruim 12.000 boeken en andere materialen.
Een deel van de items in deze collectie zijn ‘unica’, we zijn er bijzonder zuinig op. Reden waarom ze soms achter slot en grendel staan. Maar uiteindelijk moet het mogelijk zijn dat de geïnteresseerde liefhebbers er kennis van
Oet Dorp & Marke Losser 2013-4
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kunnen nemen. Vandaar dat we besloten hebben tot de ‘publieke dag’, elke
dinsdag.
Uit die collectie van 12.000 willen we een paar zeer bijzondere werken
noemen:
•
Arbeid enquête van 1890: officieel de 'Enquête, gehouden door de
Staatscommissie (Veegens)'
Een rapport over de erbarmelijke situatie van de arbeiders, in kaart
gebracht middels interviews met fabrikanten, arbeiders, doctoren
enz. Dit rapport is uiterst uniek. Hierin o.a. een interview met kapelaan Ariëns en de destijds bekende vakbondsleider Bennink.
•
Uitgaven van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt
en Geschiedenis.
•
Ach lieve tijd: duizend jaar Twente, de Twentenaren en hun dorpen
en steden.
Interessant vanwege de vele illustraties, foto’s.
•
Stad en land van Twente, door L.A. Stroink.
In dit naslagwerk zijn beknopte elementaire gegevens te vinden
over allerlei zaken die met Twente te maken hebben.
•
Van eigen erf: geïllustreerd familieweekblad voor Overijssel en
Drente.
Aanwezig zijn de jaargangen 1927 t/m 1941 en hiermee is Bibliotheek Enschede in Overijssel het meest compleet'.
•
Collectie van Ooyik.
Unieke particuliere foto’s van Enschede. Van deze schenking zijn
boeken gemaakt.
•
Hoog aan den wind, door Ru Basse.
De sleutelroman over de fabrikantenfamilie Van Heek, destijds als
schandaalroman betiteld.
We hopen van harte dat u snel een kijkje komt nemen!
Twente Collectie
Bibliotheek Enschede
Pijpenstraat 15
7511 GM Enschede
Tel. 053-4804857
twentecollectie@bibliotheekenschede.nl
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