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Omslagfoto: Hendrik Muller (rechts) met zijn ploeg aan het werk bij het
aanleggen van het elektriciteitsnet in Overdinkel. De man met de witte
boord zal de handen wel niet uit de mouwen gestoken hebben. Links in de
verte de r.k. kerk. Daarvoor vaag te herkennen de loods van aannemer Rikhof (nu parkeerplaats Aldi). Rechts ‘afdakswoningen’. Zie verder het artikel
van Andries Kuperus op pag. 11 (Foto met dank aan Alouis ter Denge)
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VAN HET BESTUUR
Jaarvergadering 2016 en excursie naar Bevergern
Op zondagmiddag 10 april, een prachtige voorjaarsdag, hielden we onze
jaarvergadering. De HKL is weliswaar een stichting, maar brengt wel verslag
uit over het afgelopen jaar. Onze secretaris zorgt altijd voor een uitgebreid
jaarverslag, dat u in de vorige aflevering van Oet dorp en Marke hebt kunnen lezen. Dat verslag staat ook op onze website.
De voorzitter hield die middag dan ook geen uitgebreide terugblik, maar
maakte wel melding van de sterke ledengroei. Een zeer verheugend feit,
waarvan we natuurlijk hopen dat zich dat voortzet.
De penningmeester gaf vervolgens een toelichting op de ter inzage gelegde
stukken. De ledengroei zorgt ook voor meer inkomsten, zodat we eens iets
extra’s kunnen doen. Denkt u maar aan de mooie verjaardagskalender, die
u in december hebt ontvangen.
Een kascommissie bestaande uit Jeanne Peters en Jan Prins had bij de penningmeester de boeken ingezien en uit hun verslag bleek dat alles in orde
was. Met veel dank, zowel aan de commissie als de penningmeester, kon
dan ook aan de laatste decharge worden verleend.
Voor Jeanne Peters was het de tweede keer dat zij deel uitmaakte van de
kascommissie. In haar plaats zal volgend jaar Marijke Janssen, samen met
Jan Prins voor de controle van de boeken zorgen.
Het was zoals gewoonlijk een korte vergadering en daarna brachten we een
bezoek aan het Duitse stadje Bevergern. De meeste mensen kenden dit
plaatsje niet.
In ODM 2015-3, het bijzondere nummer over Christoph Bernhard von Galen, oftewel Bommen Berend, die in de nacht van woensdag op donderdag
23/24 september 1665 Losser binnenviel waardoor ‘tusschen 30 und 40
husen verbrand de klokken gesmolten’, hebben we Bevergern onder de
aandacht gebracht. Het leek ons daarom goed om daar dan ook eens te
gaan kijken en het beroemde reisaltaar van Bommen Berend met eigen
ogen te aanschouwen.
We gingen voor het eerst niet met eigen vervoer maar met een bus. Vijftig
mensen konden deelnemen en het was al snel volgeboekt. Altijd jammer
dat je mensen moet teleurstellen, maar gelukkig hadden zij daar wel begrip
voor.
De bus was ‘een goede greep’ en volgens de deelnemers voor herhaling
vatbaar.
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In Bevergern werd de groep in tweeën gesplitst en we brachten om en om
een bezoek aan de kerk en het Heimathaus.

De begroeting voor de ingang van het Heimathaus. (Foto Andries Kuperus)
De kerk, St. Marien (Maria Heimsuchung, oftewel Maria Visitatie op 31 mei,
waarbij de zwangere Maria op bezoek gaat bij Elisabeth, die zelf ook zwanger is en Johannes de Doper zal baren), heeft een rijk interieur met bijzondere kunstschatten. Prachtige beelden, o.m. van de beroemde ‘Meister von
Osnabrück’. Opvallend de twee zogenoemde ‘Anna te drieën-beelden’, een
voorstelling van de H. Anna met haar dochter Maria en haar kleinkind Jezus.
De een hangend als dubbel beeld in een stralenkrans met aan de andere
kant Maria en het Jezuskind. Het andere beeld stond in de kapel waar een
kaars kon worden aangestoken. Deze beelden ziet men vaker in de kerken
in deze streek. Dit staat ongetwijfeld in verband met de St. Anna bedevaartkapel (1694) in het dorpje Breischen bij het Töddendorp Hopsten, ten
noorden van Bevergern. Daar staat een bijzonder beeld van de H. Anna,
waar wonderen aan toegeschreven worden. De Tödden gingen daar in gebed, voordat zij aan hun lange handelsreizen begonnen.
Een echt pronkstuk is de preekstoel in Bevergern uit 1727, met de vier
Evangelisten, de Kerkvaders en de Madonna.
4
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Wij waren natuurlijk benieuwd naar het barokke hoogaltaar uit 1655, een
geschenk van Bommen Berend. Maar de meeste indruk maakte zijn reisaltaar. Dit eikenhouten paneel uit het eerste kwart van de 16e eeuw staat in
een nis in de muur achter pantserglas. Het werd vervaardigd door de
‘Meister van Osnabrück’. In reliëf is de aanbidding door de Drie Koningen te
zien. Op de zijvleugels in medaillons ‘Maria verkondiging’, oftewel Mariaboodschap (25 maart, 9 maanden voor Kerstmis). Het idee dat Von Galen
dit altaar ook in Losser uitgeklapt zal hebben: heel bijzonder.

Detail uit het middendeel van het veldaltaar van Bommen Berend. (Foto
Andries Kuperus)
Het Heimatmuseum is ondergebracht in vijf aaneengesloten historische
huizen. Tezamen vormen ze een leuk museum met kamers in verschillende
stijlen zoals Biedermeier en Barok. Natuurlijk is er ook aandacht voor de
stadsgeschiedenis en voor de Burcht, die eens van de Oranjes was. En hoe
dat verdedigingswerk in handen van Von Galen kwam. De Burcht heeft bestaan van 1300 tot 1680.
Kerkelijke schatten en gewaden zijn in vitrines tentoongesteld. Soms zijn er
ook bijzondere exposities. Tijdens ons bezoek was er een zaaltje ingericht
met mineralen.
Oet Dorp & Marke Losser 2016-2
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Het was een zeer geslaagde middag en diverse mensen gaven aan dat ze
nog een keer terug zouden gaan.
Als u nog op eigen gelegenheid een kijkje wilt nemen:
Bevergern ligt circa 59 km van Losser, te bereiken via de A1/E30, afslag
Rheine/Kanalhafen. Het is een prachtig historisch dorp, met in de nabijheid
(3 km) het zogenoemde Nasse Dreieck, de aansluiting van het Mittellandkanaal (1916) op het Dortmunder Ems kanaal (1893-1899). Nog altijd een
knooppunt in de binnenscheepvaart, direct gelegen aan een uitloper van
het Teutoburgerwald.
Bevergern, vroeger een zelfstandig stadje, maakt nu deel uit van de gemeente Hörstel. Deze zomer zal er met allerlei festiviteiten worden herdacht, dat 650 jaar geleden aan het dorp stadsrechten werden verleend.
En voor de fietsers onder u: zet het stalen ros op de auto want u kunt er
mooie tochten maken.
Schenkingen
Van mevrouw J.M.T. Meijerink ontvingen wij documentatie van wijlen haar
echtgenoot de ex-wethouder, die hij had verzameld i.v.m. het Joodse monument en het Pastoor Schaafsplein, waarvoor Meijerink de initiatiefnemer
is geweest.
Schoolproject Tweede Wereldoorlog
Zaterdag 26 maart kwam Hallo Losser met berichtgeving over het Schoolproject Tweede Wereldoorlog door de HKL en het Oranje comité. Onderdeel
van dit project was een voorlichting aan groep 7 en 8 van de Pax Christi
school in Overdinkel. Onderstaande impressie is geschreven door Sietse
Smit.
Twee vrijwilligers, de heren Harry Dekkers en André van der Veer van de
Historische Kring Losser hebben de schoolkinderen door middel van verhalen, oorlogsmateriaal en een PowerPointpresentatie iets laten ervaren van
wat oorlog betekent, waaronder ook de gruwelen t.a.v. de Joodse landgenoten. De presentatie liet vooral zien wat er in Losser is gebeurd.
Foto volgende pagina:
Harry Dekkers voor de klas in de Pax Christi school.
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Oorlog helaas nog steeds actueel
Omdat deze oorlog zich in Nederland afspeelde in de periode ‘40-‘45 en
kinderen zich moeilijk kunnen voorstellen hoe lang dat geleden is, werd aan
de kinderen gevraagd naar de leeftijd van hun oma’s en opa’s. Lang geleden
dus. Maar, zoals Harry Dekkers constateerde, is de oorlog helaas nog steeds
actueel. Hij schilderde de kinderen een andere tijd. Geen supermarkten,
geen iPads, geen mobieltjes. En wat het meest erge was, je kon niet meer
doen wat je zelf wilde. Het voedsel werd schaars, kleding en brandstof
kwam op de bon. Kranten werden verboden. Vroeger leefde er een meneer
Adolf Hitler die dit alles teweeg heeft gebracht. En meneer Adolf Hitler had
een hekel aan de Joden. Joden in Nederland, maar ook in Losser en Overdinkel werden afgevoerd naar vernietigingskampen.
Verzet
Omdat heel veel mensen het niet eens waren met de bezetting door de
Duitsers kwam men in verzet. Een bekende Overdinkelse verzetsstrijder
was Jo ter Laak. Hij woonde in Overdinkel in een woning vlak bij de Pax
Christi School. Hij was als sergeant ingedeeld bij de bewakingstroepen van
Koningin Wilhelmina. Via Frankrijk ontkwam hij in mei 1940 naar Engeland.
Vanuit de Irene-brigade gaf Jo zich op om als vrijwilliger in bezet gebied
spionageopdrachten uit te voeren. Hij behoorde tot de eerste agenten die
in bezet gebied aan het werk gingen. Op 1 oktober 1941 werd Jo boven
Nederland gedropt. Op 13 februari 1942 werd hij bij een overval in Den
Oet Dorp & Marke Losser 2016-2
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Haag gearresteerd. Hij werd later geruime tijd in het Brabantse Haaren gevangen gehouden. Op 5 september 1944 kwam Jo met 46 medegevangenen
terecht in het kamp Mauthausen in Oostenrijk en stierf daar op 7 september 1944 een vreselijke dood.
Anne Frank
Tijdens de presentatie werden ook enkele filmpjes getoond, onder andere
over het Achterhuis in Amsterdam waar Anne Frank was ondergedoken.
Aan het eind van de presentatie kregen alle kinderen de Anne Frankkrant.
Deze wordt overigens aan de hoogste groepen van alle basisscholen in de
gemeente Losser aangeboden door de Historische Kring Losser en De Dree
Marken uit De Lutte in samenwerking met de gemeente Losser.

Leerlingen van de Pax Christi school luisteren naar de toespraak van burgemeester M. Sijbom bij het graf van de gesneuvelde oorlogsvlieger John Ingram op de Algemene Begraafplaats in Losser.
Oorlogsvlieger John Ingram
Maandag 4 april hebben de hoogste groepen van de Pax Christi school uit
Overdinkel een bezoek gebracht aan het graf van de gesneuvelde oorlogsvlieger John Ingram op de Algemene Begraafplaats in Losser. Door de kinderen werden rozen op het graf gelegd, een gedicht voorgelezen en werd
muziek ten gehore gebracht. Verder hield de burgemeester een korte toe8
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spraak. De herdenking werd afgesloten met het hijsen van de vlag en het
spelen van de Last Post. Tijdens de herdenking bij het oorlogsmonument op
4 mei zullen enkele kinderen ook weer een gedicht voordragen en in de hal
van het gemeentehuis zijn collages te bezichtigen die gemaakt zijn door de
kinderen.
Hoewel de Tweede Wereldoorlog al ver achter ons ligt blijkt uit de actuele
gebeurtenissen dat we als samenleving steeds zeer alert moeten blijven. De
HKL en het Oranjecomité hechten er aan dat voor de toekomst onze kinderen ervan doordrongen blijven dat geweld, discriminatie, rassenwaan etc.
zeer verwerpelijk zijn en niets oplossen.
Gidsen
De start van een nieuwe groep gidsen is één van de nieuwste initiatieven
van de VVV De Lutte-Losser-Beuningen. Inwoners uit de dorpen De Lutte,
Overdinkel en Losser, die hun omgeving op hun duimpje kennen en graag
hierover vertellen, worden opgeroepen zich aan te melden als toeristengids.
Het toerisme zit in de lift daarom doet de VVV een oproep voor nieuwe
gidsen voor de gemeente Losser waarbij ze met twee communicatiedeskundigen een opleidingsprogramma gaan aanbieden. Wie graag voor een
groep spreekt en trots is op de gemeente Losser en dat wil overbrengen is
de geschikte persoon om bij de gidsenkring aan te sluiten.
Nieuw hierbij is dat er gidsen worden gezocht voor De Lutte, middels het
dorpsommetje is hier ook een bijzondere wandeling te maken. Ook wordt
er gekeken naar de mogelijkheden voor het inzetten van gidsen voor Overdinkel. Inwoners die interesse hebben kunnen bellen met de VVV, telefoonnummer 0541-551160.

AGENDA
In de zomermaanden zijn er geen avondactiviteiten. U kunt ons wel tegenkomen bij de evenementen in ons werkgebied, zoals de Oldtimerdag Losser
(19 juni), het Euregiofeest in Overdinkel (2 en 3 juli) en het Bruegheliaans
Festijn in Losser (25 t/m 28 augustus). De HKL presenteert zich daar met
een boekenkraam. Een goede gelegenheid om te kijken of u al onze boeken
wel in de kast hebt staan en van de aanbiedingen gebruik te maken. Misschien ook een idee: geeft u eens een boek van de HKL cadeau.
Oet Dorp & Marke Losser 2016-2
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Voor het najaar kunt u al de volgende data noteren:
Maandag 24 oktober: Willem Wilmink; leven en werk; door Thea Evers.
Op 25 oktober 2016 zou schrijver/dichter Willem Wilmink (1936 – 2003)
tachtig jaar geworden zijn. De biografie, die Elsbeth Etty aan het schrijven
is, zal dan vermoedelijk uitkomen. En dat levert ongetwijfeld veel publiciteit
op. Een goede gelegenheid om hem ook bij de HKL in de schijnwerpers te
plaatsen.
Onze voorzitter Thea Evers, heeft de laatste jaren bij verschillende
clubs/verenigingen een Power Point lezing gegeven over zijn leven en werk.
Van zijn opa en oma in de Beekhoek, via zijn jeugd in Enschede in de Javastraat, de middelbare schooltijd in Enschede en Almelo, studie in Amsterdam, werkzaam in het Westen en weer terug naar de Javastraat in Enschede.
Zijn werk voor volwassenen en kinderen komt aan bod, liedjes voor Tvprogramma’s en het theater. Maar ook zijn liefde voor Twente en het
Twents; teveel om op te noemen. Foto’s, proza en poëzie, leuke anekdotes
en filmfragmenten met liedjes, waarin hij ook zelf zingt en voordraagt. Zij
geven een mooi beeld van een zeer veelzijdige schrijver / dichter, die echt
bij de Twentse geschiedenis hoort. Hij is terecht opgenomen in de Canon
van Enschede.
Thea Evers heeft als bibliothecaresse in Enschede, persoonlijk contact gehad met Willem Wilmink als bezoeker van de bibliotheek en hem geholpen
bij één van zijn bloemlezingen. Deze persoonlijke ervaring heeft ze in 2014
verwoord in de lezersactie van Tubantia ‘Schrijf Willem Wilmink een brief’
en daarbij een 1e prijs gewonnen. Gezien de reacties elders op deze presentatie belooft het een interessante en leuke avond te worden.
Maandag 28 november: Bouwen en inrichten voor een luchtig avontuur;
het vliegveld Twente; door Adrie Roding.
Adrie Roding, oud-stadsarchivaris van Enschede, neemt ons in deze lezing
mee naar het Vliegveldterrein Twenthe. Alle gebouwen, die op het (voormalige) vliegveldterrein staan (of hebben gestaan) hadden een functie en
zijn in een daarbij passende stijl gebouwd. Al vrij vroeg in de oorlog lieten
de Duitsers door lokale aannemers een groot aantal panden bouwen om
het personeel van de vliegbasis in te huisvesten. Het complex Zuidkamp
werd enkele kilometers bij de landingsbanen vandaan gebouwd. Het werd
zo opgezet, dat het vanuit de lucht zoveel mogelijk een normaal Nederlands
dorp zou lijken. De boerderijen die er stonden waren in feite bunkers met
een puntdak erop voor de camouflage. De dikte van de muren verraadt nu
10
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nog de oorspronkelijke functie van de gebouwen. Zo was er een onderwijsgebouw, een ziekenhuis en ook een mortuarium.
De ruimtelijke impact die de aanleg van het veld in 1930/31 tot op de huidige dag heeft gehad, zal aan de orde komen aan de hand van voorbeelden
van de algehele infrastructuur en meer speciaal een aantal vliegtechnische
voorzieningen, gebouwen als hangars, kantoren, werkplaatsen, logies en
ontspanningsvoorzieningen, maar ook start- en taxibanen.
Adrie Roding is een groot kenner van de vliegveldhistorie. Hij schreef diverse artikelen o.m. ook over de luchtoorlog boven Enschede, is betrokken bij
het Luchtvaartmuseum Twenthe en werkte mee aan de geschiedenis-canon
van die stad. Van zijn hand is ook het boek ‘De bevrijding van Enschede’
(1990).

HOE LOSSER WERD AANGESLOTEN OP HET
ELEKTRICITEITSNET
Vorig jaar werd aan de Kerkstraat een oude onderwijzerswoning afgebroken, een pand uit 1903, dat te boek stond als een ‘redelijk gaaf voorbeeld
van een eenvoudig vroeg 20e eeuws woonhuis, van stedenbouwkundige
betekenis, vanwege de situering in het centrum van Losser’. Het was het
geboortehuis van Bernard Plegt (1904-1977), de latere hoofdredacteur van
de Twentsche Courant. Hij is ook de schrijver van de boeken over oud- Losser ‘Oet et oale dorp’(2dln.)

De isolator aan het voormalige pakhuis van Jassies. (Foto Andries Kuperus)
Helaas werd dit pand indertijd door het college van B&W van de concept
gemeentelijke monumentenlijst verwijderd en had dus geen beschermde
status. Toen de afbraak een feit was kwam het voormalige pakhuis van
Adriaan Jassies midden in het winkelcentrum ‘De Brink’ weer goed in beeld
en werd op de gevel hiervan een oude isolator aangetroffen, die daar kenOet Dorp & Marke Losser 2016-2
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nelijk bijna een eeuw heeft gehangen. Dit laatste spoor van het oorspronkelijke elektriciteitsnet bracht mij op het idee om eens verder uit te zoeken
hoe alles destijds in zijn werk moet zijn gegaan.

Het karakteristieke pand aan de Kerkstraat. (Foto Andries Kuperus)
Het verhaal kon grotendeels worden teruggevonden in oude kranten waaruit hierna wordt geciteerd:
‘MANS, ‘K KAN ‘T LECH NICH AN KRIEG’N’
Bijna een eeuw geleden ging in dorp Losser de eerste gloeilamp zijn zachte
‘kunstlicht’ verspreiden. In het leven van bezadigde dorpsluiden een bijzondere gebeurtenis, die in die tijd nogal eens aanleiding tot misverstanden
gaf.
Zo kon het in die tijd ook gebeuren dat Drieks na een vermoeiende dagtaak
’s avonds zijn woonstee opzocht waar hij vrouw en kinderen in duisternis
vond en de heer des huizes met forse stem brulde: Hannah wat dös toch in ’t
duuster te knooi’n. Waarop Hannah verontwaardigd van repliek diende:
‘Wat hes dow dat ni’jerwetse lecht an te haal’n. ‘k Heb al’n deuske stick’n
verspöld en miene tengels verbraand, mer dat lech kaan‘k nich an kriegn’.
Na de eerste wereldoorlog was er een nijpend tekort aan petroleum. Vetpotten en kaarsen vervingen de geornamenteerde petroleumlampen in de
huiskamers en de vijf straat-olielantaarns stonden in die periode op non12
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actief. Maar het toenmalige gemeentebestuur onder leiding van burgemeester G.J.M. Eenhuis had in 1917 al stappen ondernomen om dorp Losser
op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Om deze plannen te kunnen realiseren
was het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf in het leven geroepen met een
kapitaal van f. 82.000.
Het in duisternis gehulde Losser begroette in mei 1918 met grote blijdschap
de mannen van de Amsterdamse firma, die het lichtnet van Glanerbrug naar
Losser zouden doortrekken en ongeveer tweehonderd in het dorp staande
percelen op dit net aansluiten. De vreemde mannen die het ‘elektriek’ naar
Losser brachten werden (hoe kon het anders) als bijzondere wezens begroet.
Onder enkele ‘eigenheimers’ die hielpen bij de elektrificatie bevond zich
ondermeer ‘n groot’n Muller’, die in het ‘nieuwe licht’ wel iets zag. Ogen en
oren wagenwijd openzettend maakte hij zich voldoende kennis eigen om
van ‘palenzetter’ op te klimmen tot ‘aansluiter’. Voorlopig werd één lichtpunt in de op het net aangesloten percelen aangebracht.

Hendrik Muller ,’n groot’n Muller’ (1889 – 1971), in het centrum van Losser
(Foto met dank aan Alouis ter Denge)
‘Woonkökk’n’
In de meester gevallen was dit in de ‘woonkökk’n’ waar de families overwegend huisden. De ‘beste’ of ‘pronkkamers’ moesten het nog stellen met de
petroleumlampen. De plaatselijke winkels in ‘koloniale waren’ hoefden hun
olievaten, geplaatst tussen de grutterswaren, de koekjes en het brood, nog
niet van de hand te doen. Het eerste gloeilampje ging in Losser begin 1918
Oet Dorp & Marke Losser 2016-2
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in de huiskamers branden en ook de vijf olielantaarns in het dorp moesten
het veld ruimen voor de nieuwe en betere straatverlichting. De lichtmasten
waren elk afzonderlijk voorzien van een schakelaar, die ’s avonds door
‘Platt’n Gerard’ (G. Mulderink) met behulp van een lange ladder moest worden bediend.
Men had echter buiten de klimvaardigheid van de dorpsjeugd gerekend,
want de lampen verspreidden te pas en te onpas hun fraaie licht. Om dit
onmogelijk, en het de lantaarnopsteker gemakkelijker te maken, maakte
Muller vlak bij de isolatoren een schakelaar die bediend kon worden met
een op een lange stok aangebrachte haak. De ladder kon dus ook thuis blijven.
G. Mulderink (Platt’n
Gerard), de laatste
dorpsomroeper
en
lantaarnopsteker.

Het eerste jaar van de elektrificatie werd door het Lossers elektriciteitsbedrijf van het Twentsch Centraal Station voor een bedrag van ƒ. 4.921,26 aan
stroom afgenomen.
In 1967 was dit opgelopen tot een bedrag van ƒ. 700.675,95.
Zestig cent
Toen het dorp eenmaal van stroom voorzien was, moest er ook een onderhoudsmonteur komen. De ‘grote Muller’ had gedurende de aanleg nogal
wat opgestoken over deze nieuwe energiebron en op voordracht van de
wethouders Ten Brink en Nusmeijer werd hij door burgemeester G.J.M. Eenhuis aangesteld tot onderhoudsmonteur in losse dienst. Voor elk karwei
ontving hij een vergoeding van zestig cent per uur. Tussen 1918 en 1925
werden ook de huizen in de Marke, Overdinkel, de Lutte en Beuningen op
het net aangesloten. Dit betekende, dat Muller óók de kerkdorpen moest
bedienen en op eigen kosten een motorrijwiel moest onderhouden.
Tot 1930 bleef Muller het lichtnet onderhouden en uitbreiden, waarna deze
taak door enkele anderen werd overgenomen. In 1934 werd de heer Esser
14
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benoemd tot directeur van het GEB om in 1941 te worden opgevolgd door
de heer Van der Tol. Elf jaar later nam A.W. Megens de leiding over.
De Gronausestraat ter hoogte
van de huidige Dr. Frederiksstraat met het bovengrondse
elektriciteitsnet. Links het oude
St. Jozefgebouw, de arbeidersvereniging.

Gesmokkeld
Vermeldenswaard is nog, dat in de jaren 1918 tot 1923 de stroommeters
noodgedwongen moesten worden gesmokkeld door de heer Muller. Voor 8
gulden per stuk haalde hij deze onmisbare meters in Overdinkel over de
grens. Daarmee bespaarde hij de krap in het geld zittende gemeente Losser
flinke bedragen. Muller zelf daarover: ‘Och, in die tijd kon nog wat, zonder
dat er veel ophef over gemaakt werd’.
Nu draaien we zonder er bij na te denken knoppen om of drukken we knoppen in en hebben we een zee van licht en kracht, muziek en beeld, warmte
en kou, alles van ‘het elektriek’ dat pas een eeuw geleden zoveel opzien
baarde. Om aan te geven hoe bijzonder elektrisch licht in die tijd was blijkt
wel uit een krantenartikel over oudejaarsavond 1899 waarin burgemeester
J.A. Warnaars verordonneert dat de vijf olielantaarns in het dorp tot na
twaalf uur moeten blijven branden!
En wat ging hieraan vooraf?
De bouw van elektrische centrales bleek aanvankelijk in hoofdzaak door
particulieren en later in toenemende mate door gemeenten en provinciale
overheden te worden geëxploiteerd. Dit nam hand over hand toe: in 1890
telde Nederland er nog slechts twee, in 1905 stonden er 38 opgesteld en
vijf jaar later, in 1910, waren er reeds 60 elektrische centrales ten behoeve
van de openbare elektriciteitsvoorziening in gebruik.
De opkomst van de elektriciteitsvoorziening in Twente verliep als volgt. De
eerste, voorzichtige aanzet hiertoe werd gegeven door enkele Twentse
industriëlen die in 1896, in het dorp Borne, de eerste kleine elektrische
centrale in Oost-Nederland stichtten. Deze centrale van de Bornsche Electriciteits-Maatschappij zou echter maar een kort leven beschoren zijn. In
1904 werd de productie al weer stopgezet. Een te laag thermisch rendeOet Dorp & Marke Losser 2016-2
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ment maakte dat de elektrische energie betrekkelijk duur was en bovendien
bleek de vraag naar elektriciteit zo groot, dat hetzij de bestaande onderneming drastisch moest worden uitgebreid, hetzij een geheel nieuwe centrale
moest worden gebouwd.
Hofstede Crull, één van de belangrijkste pioniers op elektriciteitsgebied in
Nederland, en enkele andere Twentse industriëlen en financiers besloten
tot de bouw van een nieuwe centrale en stichtten rond de eeuwwisseling
de N.V. Twentsch Centraal-Station voor Electrische Stroomlevering (het
TCS) in Hengelo.
Na een moeilijk begin (er moesten grote kapitalen bijeen gebracht worden)
en na enkele verliesgevende jaren, groeide de onderneming snel.

Pentekening van het TCS in Hengelo.

R.W.H. Hofstede Crull (1863-1938),
Nederlands ingenieur en elektrici
teitspionier.

In 1901 telde de centrale nog geen 100 aansluitingen maar in 1914 was dit
aantal bijna vertwintigvoudigd en de geproduceerde elektrische energie
meer dan verzeventigvoudigd. Het verzorgingsgebied van het TCS beperkte
zich in 1914 nog tot een klein deel van Twente, maar nadien bleek ook de
rest van de provincie Overijssel
geïnteresseerd. Ook voor de textielindustrie bleek de overgang
van stoom naar elektriciteit een
grote vooruitgang zeker op het
gebied van brandveiligheid.
Een houten elektriciteitsmast.
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De gang van zaken in Losser
Het blijkt, dat de St. Bernardus Stichting, het toenmalige zieken- en bejaardenhuis, al in de loop van 1917 een poging heeft gedaan om een eigen elektriciteitscentrale operationeel te krijgen. In het archief van de St. Bernardus
Stichting is materiaal aangetroffen dat staat beschreven in het boek ‘Bernardus Stichting Losser 1916-1991’. De situatie is eind 1917 zodanig dat
wanneer de dagen korter worden, de zusters bij elkaar in de keuken zitten
bij wat warmte van het fornuis en het licht van een kaarsje. In de tweede
helft van 1917 is men in het gebouw wel gestart met de aanleg van een
elektrische lichtinstallatie met een benzinemotor van 5 PK met dynamo en
een elektrisch gedreven pomp met een capaciteit van 1000 liter per uur.
Heemaf uit Hengelo heeft hiervoor opdracht gekregen. Totale kosten ƒ.
2.092,65 inclusief de benodigde lampen, armaturen enz. Maar deze prachtige installatie werkt nog niet doordat de dynamo ontbreekt. Dus geen elektriciteit, geen verwarming en geen waterleiding. De zusters hebben die
winter de zorg voor 4 patiënten, die zijn ondergebracht in een woning die
wel verwarmd kan worden en die grenst aan het Gesticht. De zusters zelf
wonen dus in de keuken van het tehuis.
In januari 1918 deelt de firma Heemaf mee, dat nu weliswaar alles in orde
is, maar dat de installatie beter nog niet kan worden opgesteld, omdat deze
door gebrek aan brandstof toch niet in bedrijf kan worden gehouden.
Eén van de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog is namelijk de grote
schaarste aan petroleum. In de jaren 1917 en 1918 was Losser ’s avonds
dan ook meestal in diepe duisternis gehuld. Aanvankelijk zijn de olielantaarns nadien nog vervangen door gaslantaarns en gaslampen, maar ook
deze vorm van verlichting liet veel te wensen over.
Losser kende toen uiteraard nog geen elektrische verlichting. Een kleine
kom van het dorp zou pas met ingang van 1 januari 1919 stroom krijgen.
Hoe dit ging vinden we terug in het boek ‘Losser Voorheen en Thans’ van
de toenmalige burgemeester C.J.A. van Helvoort . Hij beschrijft een wandeling door het Losser van toen en geeft daarbij allerlei achtergrondinformatie. Zo vindt hij het transformatorhuisje, destijds aan de Gronausestraat
hoek Hogeboekelweg, ‘een wanstaltig product van overheidsbouw omdat
dit de schilderachtige omgeving geheel verknoeit’.
Als we de foto uit het archief van de Historische Kring, op de volgende pagina nog eens goed bekijken kunnen we hem daarin geen ongelijk geven.
Oet Dorp & Marke Losser 2016-2
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Het transformatorhuisje met
rechts het huis van
meester Lemmink,
onderwijzer aan de
Martinusschool en
later het eerste
hoofd van de Aloysiusschool.

Dat de elektrificatie bepaald niet zonder problemen is verlopen blijkt wel
uit de notulen van Raadsvergaderingen uit die tijd. Een kleine bloemlezing:
In de 20-er en 30-er jaren beschikten veel nieuwbouwwoningen weliswaar
over stroom maar nauwelijks over stopcontacten dus had men slechts hier
en daar een lichtpunt.
De Esch kan aanvankelijk nog niet worden aangesloten wegens een gebrek
aan draad. Pas in 1920 vormt dit geen beletsel meer en stelt men alles in
het werk om e.e.a. voor de winter te regelen.
In 1922 wensen verschillende ingezetenen niet langer stroom te betrekken
omdat zij geen f. 2,50 per maand kunnen betalen (kennelijk de eerste kennismaking met vastrecht).
Ook in 1922 wordt kritiek geuit op het feit dat in De Esch overdag de straatlantaarns nog hebben gebrand. Binnenkort zullen de lampen vanuit één
punt worden ontstoken om dit te voorkomen.
18
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Het TCS heeft over 1926 een winst gemaakt van f. 12.000. In 1927 volgt
daarom een prijsverlaging van 5 cent per KWU.
In 1927 zijn de koperprijzen dermate gedaald, dat stroomvoorziening van de
buurtschappen Berghuizen en Glane rendabel kan zijn. Hiertoe wordt dan
besloten.
Eveneens in 1927 was Losser contractueel verplicht om stroom af te nemen
van het TCS. Ook De Lutte en Beuningen moeten dan nog worden aangesloten.
Nog in 1947 wordt de aanwezigheid van meer dan twee lichtpunten en vier
stopcontacten in de woonkamer als een exces beschouwd.
Aanvankelijk werd gebruik gemaakt van ijzerdraad. Pas in een later stadium
kon koper worden gebruikt met alle voordelen van dien.

De werkzaamheden te Losser in 1935, waarbij het net ondergronds
ging.(Foto Tubantia)
Andries Kuperus
Bronnen:
• Stroomopwaarts: de elektriciteitsvoorziening in Overijssel en ZuidDrente door E.J.Fischer,1986.
• Bernardus Stichting Losser 1916-1991 ; door Thea H. Evers-Evers, 1992.
• Losser voorheen en thans; door C.J.A. van Helvoort, 1926.
• Gemeente Archief Losser.
• Krantenknipsels archief Historische Kring Losser.
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EEN BRIEF UIT BATAVIA
Onderstaande verhaal vond ik in het eerste Kerckenreeckenboeck van de
Gereformeerde gemeente Losser in de aantekeningen van dominee J.H.
Hulsken.
Op 3 februari 1743 worden in Groningen (!) de erven Roterman, Dengeman
Mollerink, Kolker, Heersche, Nijlant, Bookholt (allen gelegen in de Losserse
marke), Snoyman in de Lutte en Lansink in Hasselo verkocht aan de Oldenzaalse advocaat Gerhard Johannes Nitert en Jan Teijlers. Op 4 september
1746 vindt in Losser een verdeling per loting plaats waarbij Jan Teijlers de
erven Roterman, Dengeman, Bookholt, Lansink en de helft van Heersche
krijgt en Nitert de overige.
Verkoper was Balthazar Eberhard Withof, Domheer van het kapittel van
Sint Pieter te Utrecht, die optreed als gevolmachtigde van zijn ‘eheliefste’
Agatha Margaretha Berendregt en de onmondige kinderen uit haar huwelijk met wijlen Johan Hendrik Heidegers. Van Heidegers weten we dat hij
geboren is in Gildehaus en van 1717 tot 1720 predikant was in Gronau.
Daar was hij volgens sommigen getrouwd met een boerendeerne en volgens anderen met de weduwe van zijn voorganger, Johannes Koek. Hij is in
1745 te Leiden overleden.
Men vraagt zich af hoe een predikant aan zoveel bezittingen komt.
Een brief uit Batavia, die in 1735 in Losser bezorgd wordt bij de koster Herman Verbeek, werpt licht op deze zaak. We laten de brief hier integraal
volgen, ook omdat het zo aardig laat zien hoe brieven er in die tijd uitzagen.
Om misverstanden te voorkomen: India = Indië.
Aan den Ed. Herman Verbeek , zeer-verdient organist ! Koster! en Schoolmeester tot Losscher.
Zeer Geachte ! en Waarde vriend !
UEds waarde missive is mij door den Eerwaarde Heer Stenvers zeer-wel ter
handgesteld. Liev was het mij UEds en’der goede verdere bekenden gewenschten welstand te verstaan. HEERE wil se in genade verder bewaren !
en zeegenen.
Het heeft God Almagtig eindelijk behaagd mij, na allen wensch op 26 sept.
jl. te verbinden met Me-Juffrouw Agatha Margaretha van Berendregt, nigt
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van den beroemden Gouverneur Generaal Zwaardecroon. Onse nog levende
Mama is buyten twijfel de rijkste van gantsch India. Hebbende tevens de
naam van eene der verstandigste dames te zijn.
Nadere omstandigheden sal UEd .van den weleerw.Heer Broeder Keller of
den Heer Raad Hoffman en Krude konnen verstaan.
Dit moet ik UEd. even-wel bekend maken, dat onse Musijk tot Batavia van
weinig of geene waarden soude sijn geweest de-wijl ik nauwelijks gelove dat
UEd. dergelijken uytstekende Meesters van de Musica als hier zijn, oyt van
sijn leven sal horen. Alle soorten van instrumenten van de geheele wereld
zijn tot Batavia te vinden En hebben veertig uytstekende meesteren, half
Europeanen en half Indianen in twee rijen verdeelt, tegenelkanderen overgeplaatst, op onsen ondertrouw gebeden en twintig heerlijke concerten
gemaakt op alderley bedenkelijke van soorten instrumenten.
Zijn HoogEdelheijt! De Heer Gouverneur Generaal, Mevrouw desselvs Gemalinne en Heren van de Raden der Hooge Regeering van India hebben ons op
onse ondertrouw als met de trouwdag met hunne tegenwoordigheyt vereert. Ja, geheel Batavia heeft dit trouwen ook sonder weergae ! en nog
minder voor een Predikant, toegejuychd ! Immer so onaansienlijk mijn eerste trouwgeval is geweest ! so overheerlijk is mijn tweede trouwverbond in
Gods barmhertigheyd ! uytgevallen , ’t welk na alle gedachten een grote
verwondering in alle landen zal baeren.
Mijn doorbeminde liefste groet UEd. onbekent nevens desselvs Naastbestaenden gelijk ik ook uwe vrienden van herte doe. Groetd ! Van mijn ,mijn
zeergeliefde Heer, Heer Schultz Predikant te Bentheim en desselvs waerde
Egtgenoot. Als mede de verdere vrienden en bekenden tot Gildehuys en
Bentheim zeer hertelijk, bysonder de Heeren Stuurmans, Werninks, Boers
etc.etc.etc. ende de Eerw. Heeren Predikanten. God wil se onbedenkelijk
zeegenen ! het welk ik van den HEERE in standvastige hope verwachtd.
Zeer waerde en gelievde vriend !
Ued. dienstvaerdige vriend en dienaar
Joh.Henr. Heidegers
Batavia 30 marty Ao 1735.
Hendrik Swaerdecroon was Gouverneur Generaal van
Indië. Hij was vooral bekend vanwege zijn introductie
van de koffieplant op Java en van de invoering van de zijdeteelt. Hij kreeg
van de VOC een gouden bokaal (nu in het Rijksmuseum te Amsterdam,
evenals zijn portret, geschilderd door Hendrik van de Bosch,1723).
Oet Dorp & Marke Losser 2016-2
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Het is dus wel duidelijk waar Heidegers zijn fortuin aan te danken had. Men
zegt dat Heidegers de hierboven genoemde negen erven voor een klein
prijsje gekocht had van de graaf van Rheden, heer van Gronau. Vermoedelijk bedoelde dominee Hulsken hiermee Maurits Casimir I, graaf van Bentheim-Tecklenburg en heer van Rheda .
Frans Jacobs

FREDERIK LASSCHE, VéGé KRUIDENIER TE
OVERDINKEL
Geboren in Wanneperveen op 13 februari 1892 kwam Frederik Lassche op
jonge leeftijd naar Overdinkel en groeide op in het gezin van zijn grootvader
Hendrik Knol.
Overdinkel was aan het begin van de twintigste eeuw al een dorp met een
dicht bebouwde kom, in korte tijd opgekomen met de Gronause textielindustrie. De emigranten uit de noordelijke veengebieden zochten een beter
bestaan. Van 1886 tot 1893 was er geen enkele bouwvergunning verleend.
Maar daarna ging het snel. Tot 1900 zijn er maar liefst 212 woningen bijgekomen. Van de Hoofdstraat, later een gedeeltelijk verharde weg met basaltblokken, ‘splitsen zich enkele zijwegen af met rijen lage arbeiderswoninkjes en verliezen zich dan in een uitgestrekte vlakke hei’ (Van Helvoort,
Losser voorheen en thans, 1926).
22
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Frederik Lassche en Metje
Pit, vermoedelijk met hun
eerste zoon Frederik.
Frederik trouwde op twintigjarige leeftijd met Metje
Pit, geboren op 8 januari
1891 te Steenwijkerwold.
Metje was toen eenentwintig jaar en de dochter van
Remmelt Pit en Klaaske
Trinks. Remmelt stond te
boek als handelaar in Losser.
Het huwelijk vond plaats op
3 september 1912 te Losser. Het jonge echtpaar
ging wonen in het Tiekenveen in Overdinkel, een
heide- en veengebied aan
de Duitse grens, dat zijn
naam ontleende aan boer
Tiek uit Gronau. Van Helvoort noemt het Tiekenveen ‘een streek slechts aan weinigen bekend en om haar verlatenheid
gemeden. Heerlijk stille en ongerepte natuur, die zich legert tot bijna aan
den voet van haar grootsten vijand, de moderne industrie. Als een reuzen
afsluithek steekt deze laatste haar fabriekspijpen ten hemel achter onze
groene bosschen’. Dit zijn natuurlijk de fabriekspijpen van Gronau en in het
Tiekenveen gingen textielarbeiders wonen, die hun brood verdienden in die
textielfabrieken over de grens.
Frederik en Metje kregen hun eerste kind op 13-02-1913. Deze zoon kreeg,
net als zijn vader de naam Frederik. Daarna volgden Klaaske (10-09-1916)
en Bertus (22-10-1920). Enkele jaren later breekt er een moeilijke tijd aan
voor het gezin: op 29 juli 1927 komt moeder Metje te overlijden. Ze is begraven op het Ebeltjeshof, het particuliere kerkhof voor niet-kerkelijken uit
1912. Op 5 februari 1929 trad Frederik op 36 jarige leeftijd opnieuw in het
huwelijk met Gesiena Willemsen, geboren op 21-07-1897 te Nordhorn (D).
Uit dit huwelijk werd zoon Egbert geboren op 24-03-1930.
Oet Dorp & Marke Losser 2016-2
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Na een periode gewerkt te hebben in de textiel, begon Frederik in de voorkamer van zijn woonhuis, een zogenoemde afdakswoning Tiekenveenweg
39, een kruidenierswinkel. Het zal ongetwijfeld een moeilijke start zijn geweest met de textielstakingen en de grote werkloosheid in de daaropvolgende crisisjaren. Na verloop van tijd zag hij toch de kans om een stuk
grond te kopen aan de half verharde zandweg, de huidige Hoofdstraat 234,
naast het toenmalige winkelpand van Willem Japin sr.

De afdakswoning
met een oude en
nieuwe situatie.

Op de hoek van de Hoofdstraat en de huidige Dr. Ariënsstraat staat nog
steeds het winkelpand annex woonhuis uit de jaren dertig, dat in opdracht
van Frederik Lassche gebouwd is. De Dr. Ariënsstraat was er toen nog niet.
Links naast het pand was weide en heide, men keek vanaf de Hoofdstraat
richting Geurmei en Tiekenveen. Het was voor die tijd in Overdinkel een
riant winkelpand annex woonhuis.
Tot 1962 dreef Frederik hier zijn VéGé kruidenierszaak. VéGé staat voor
Verkoop Gemeenschap. Dit was een landelijke organisatie voor zelfstandige
winkeliers opgericht in 1938. In 1939 waren er al 2400 winkels lid van deze
organisatie. De meeste kruideniers waren in die tijd aangesloten bij zo’n
keten. Andere bekende namen zijn onder meer Vivo, Spar en Centra.
Frederik was inmiddels 70 jaar en samen met zijn tweede vrouw Gesiena
had hij al die jaren de winkel in stand gehouden. Maar toen gingen ze met
pensioen. Er was geen opvolger en dat betekende het einde van de kruidenierszaak. Het echtpaar heeft er niet lang van kunnen genieten. Op 4 maart
24
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1965 overleed Gesiena. Frederik Lassche verleed op 12 augustus 1975 op
83 jarige leeftijd.

Het winkelpand in de jaren dertig.
Het winkelpand werd verkocht aan Marti van der Veen, die er een galanteriezaak in vestigde. Hij moderniseerde het uiterlijk van de winkel, hetgeen
tot uiting komt in de aangebrachte luifel. In 1998 stopte Marti met de zaak
en het pand werd verkocht aan M. Riewald, voormalig eigenaar van de
Grenswinkel (nu Paraat). Hij begon er een tabakspeciaalzaak, maar hield het
na een jaar weer voor gezien. En dat was een buitenkansje voor Fokke en
Ilona Japin. In 1999 namen zij het winkel-woonhuis over. Hun wens ging in
vervulling en tot op heden hebben zij daar, aan de Hoofdstraat 234 te
Overdinkel, een goed lopende tabakorie.
De voormalige winkel van
Frederik Lassche, in de huidige situatie.

Bennie Nijhof
Bron: Fred Lassche.
Oet Dorp & Marke Losser 2016-2
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HET VERHAAL OVER MIJN ZUS UIT DE
VICARYSTRAAT
In Oet Dorp en Marke 2015/2 schreef Paul Bulters over zijn gevoelens als
zesjarig jongetje voor een zeker twee keer zo oud meisje met kort blond
haar en een lieve glimlach, dat elke dag langs zijn huis fietste op weg naar
de Huishoudschool. Paultje was verliefd en wilde met haar trouwen. ‘Als zij
mij passeerde en glimlachte was mijn hele dag weer goed. In de vakantieperiode miste ik haar lach, haar genegenheid.’ Aan het einde van zijn verhaal
vertelt Paul dat hij later te weten is gekomen dat zij Betsie Kuperus heette
en dat zij nog steeds niet zal weten hoeveel indruk zij op Paultje, dat kleine
blonde ventje in zijn manchester broekje heeft gemaakt. Hij heeft haar nooit
weer teruggezien en van trouwen met haar is dus niets gekomen.
Op dat verhaal ontvingen wij onderstaande bijzondere reactie van Rinze
Kuperus uit Enschede, een broer van Betsie.
Helaas eindigt het niet zo mooi: mijn zus is, na tien jaar ziek te zijn geweest,
op 2 maart 2008 in Oldenzaal op 61 jarige leeftijd overleden. Verder was
mijn zus een vrolijke meid en ik kon zeer goed met haar opschieten.
We zaten samen op de christelijke basisschool in Losser. En wat Paul Bulters
vertelt klopt precies. Tussen hun huis en de ABTB gingen we naar school.
Toen Betsie naar de huishoudschool ging dezelfde weg. Later ging ze dezelfde weg naar de confectie van de Blowa op De Pol. Daarna heeft ze nog
bij dokter Van Blanken gewerkt en daarna nog bij een specialist in Enschede. Van daaruit is ze vrij jong getrouwd met een muzikant uit Enschede. Na
een huwelijk van ongeveer 20 jaar werd ze verlaten door haar man. Daarna
nog een tweede huwelijk en een beetje uit beeld verdwenen. Jammer dat
Paul haar niet gevraagd heeft met hem te trouwen, dan had ze vast een
beter leven gehad. Een jongetje dat zo verliefd is geweest had vast heel
goed op haar gepast. Ik was nogal gegrepen door het verhaaltje van Paultje
en daarom dit echte levensverhaal van mijn zus die zeker een beter leven
had verdiend.
Rinze Kuperus, de broer van Betsie.
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‘DE HISTORIE VAN HET INOLIEN DER OVERDINKELSCHE KERK IS ER NIET MEER BIJ ‘
In Oet Dorp en Marke
2016/1, in het artikel
over de familie Moorman in Overdinkel,
stelde ik op pag. 31 de
vraag of iemand mij uit
de brand kon helpen
over de betekenis van
de zin die hierboven
als titel van dit stukje
is vermeld. De zin
kwam voor in een
smokkelverhaal en ik
had eerlijk gezegd niet
verwacht dat de betekenis nog boven water
zou komen. Blij verrast
was ik dan ook door de
reactie van Gert olde
Hanter uit Overdinkel
die via ‘Delpher’ onderstaand artikel uit
de Nieuwe Tilburgsche
Courant van 11 december 1915 op het
spoor kwam.
Georg van Slageren
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ERVARINGEN IN LOSSER (1)
Dizze allereerste ervaring in Losser is alleen te begriepen veur leu dee ’n
crisis in de dertiger joaren van de veurige eeuw hebt metmaakt. In 1938
mos ik nen taak van mien oaldste breur oawernemmen, want hee ging alle
dagen noar de ambachtsschool in Hengel en kon op goons-dag noamirrag
gen weark - dat oons papa had oetdacht – oetvoeren. En hoo ging dat dan?
Alle wearklozen oet De Lutt mossen zich iederen goonsdag tusken twee en
vear uur melden in het verenigingsgebouw ( Bernardusgebouw). In 1938
um twee uur ging ik dus met oonze papa doarhen; ik mos ’n schrift en ’n
potlood metnemmen, want ik mos wat opschrieven. De regering van dee
tied hef heel wat soorten ‘sociale’ maatregeln nömmen um ok de alleraarmsten ietskes te ondersteunen en ok maatregeln um belastinggeld
binnen te loodsen. Alle leu mossen toondertied belasting betalen veur het
fietsen oawer de openbare wegen; ie kunt het hoast nich gelöaven mer as
ie oawer de stroat wollen fietsen dan mos ie an de fiets ‘n ‘Fietsenplaatje’
hemmen en dat kostte ƒ 1,- per joar. Aarme leu hadden ’n ‘äarmeleusplaatje’ en doar zat ’n gat in en was gratis, alleen wör zeer beperkt oetgewwen. Ik dach per gezin één plaatje met ’n gat der in en dat ko’j zo aan het
stuur hangen. Dat plaatje verhuusde iederbod van fiets; wee ne fiets nam
um op de stroat te rien, dee nam het plaatje met.

Een fietsplaatje (rijwielbelasting) uit 1938.
Ne andere sociale maatregel was de volgende: de wearklozen dee in de
vereniging zich meldden – as bewies da’j echt gen weark hadden – dee
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konden veur ieder keend dat zee hadden ’n klean bönneke kopen veur tien
ceant. Dat bönneke gaf bie Botter-Teun in Losser ( hetten dee Smit?) recht
op één päkske margarine, zonder biebetaling. Mer de wearklozen mossen
dan noa de zitting in devereniging noar Losser fietsen um veur ieder bönneke gratis ’n päkske op te halen; mangs zelfs veur nen wearklozen met één
keend: joa, één päkske margarine ( Blue Band en dat spraken wie oet as
Bleubaand) Noe had oons papa wat oetdacht: ik mos (net as oonze Bertus)
an ’n töafelke zitten en dan kwamen dee leu met de bönneks bie mie. Ik
schreef de naam op en doarachter hoovöl bönnekes hee inleaverde. Veur
ieder bönneke kreeg ik één ceant veur het ophalen van de margarine! As
alle bönnekes waren inleaverd en registreerd b.v. veartig dan had ik veartig
ceant! Dat liekt niks mer dat zol noe zeker nen riksdaalder weard wean
oftewel € 2,50! Dat geld ging noar oons papa as ne mooie anvulling op zien
wearklozen-oetkering van um en noabie ƒ 12,50 in de wek! Rekken dat mer
es noa!
Met oonze papa ziene fiets veurde ik um vear uur noar Losser met ne margarinedöas op ’n dreager. Botter-Teun – vlak bie slager Luierink, mer het
hoes is al lang vot – döar dan alle päkskes margarine in miene döas en dan
veurde ik wierum noar De Lutt. Alle wearklozen zaten dan op mie te wochten en namen de päkskes in ontvangst en ik had oons papa zien loon met
20% verhoogd! En dat iedere wek, bienoa töt ’n inval van het Duutse leger
in mei 1940.
Eén probleem heb ik eerst mötten oawerwinnen: as nen wearklozen bie
mie kwam dan neumde oons papa ’n naam dee ik mos opschrieven mer, …
oons papa zear dan: Litshof, … oh. nee Maseland, of Wearger, … oh, nee
Zwijnenberg, Kloasboer, oh nee, … Haarman en zoa verdan! Doar heb ik de
dubbele namen van De Lutt veur het eerst heurd. Mer bie Nijhuis mos ik
der aait iets achter zetten: Nijhuis-Rueg, Nijhuis-Haanakker, NijhuisGreadske, Ni’jhoes-Herman enz. enz.
As ie dus in De Lutt vroagt woar Nijhuis wont, dan mö’j der direct iets bie
zeggen, want nen Lutter dee vrog: joa, wat veur nen Nijhuis mos doe hemmen!
Jan Swennenhuis

Oet Dorp & Marke Losser 2016-2

ǀ

29

DE LOSSERSE DORPSBEEK
Door bijna alle oudere dorpen in Twente lopen wel meerdere beken. Dat is
natuurlijk geen toeval omdat vóór de uitvinding van kunstmest ontginning
van gronden op grote schaal nog niet mogelijk was. Op oude kaarten is dan
ook goed zichtbaar dat cultuurgrond, oude boerderijen en andere bebouwing zoals dorpen en steden zich vrijwel altijd in de nabijheid van water
bevonden. Losser is hierop natuurlijk geen uitzondering. Als we zien hoe de
Losserse Dorpsbeek door de bebouwing slingert, of anders gezegd, de bebouwing zich om de beek groepeert kunnen we veilig aannemen, dat Losser
zonder de beek/beken wellicht niet op de huidige plek zou zijn ontstaan.

De Dorpsbeek op een ingekleurde kaart van 1819 maakt de situatie goed
herkenbaar. Er was destijds sprake van een voor- en achterdorp gescheiden
door de beek.
De beek was in de dorpsgemeenschap van destijds maar een smerige boel
en leek vaak op een open riool. Oudere bewoners spreken dan ook nog
over ‘die stinkbeek’. Als slager Zilversmit aan de Brinkstraat had geslacht,
was het toen nog bovengrondse deel van de beek aan de oostzijde van het
dorp rood gekleurd en vergeven van de vliegen.
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In de beek zullen weinig of geen menselijke uitwerpselen zijn geloosd omdat deze gebruikt werden voor bemesting. Zo was de verkoop van de ‘voorraad’ van scholen destijds een vaste bron van inkomsten voor de Gemeente. Dit gegeven werd in meerdere documenten in het gemeentearchief
aangetroffen.
Aan het begin van de vorige eeuw begon de beek aan belang te verliezen.
Rond 1930 en later is de beek in de dorpskern geheel ‘ondergronds’ gegaan.
Veel wateroverlast werd hiermee voorkomen. Later is, naarmate Losser zich
verder uitbreidde, dit ook verder buitenom gebeurd, met als gevolg dat de
beek in zijn oorspronkelijke vorm nergens meer zichtbaar is op enkele ‘gekanaliseerde’ stukjes in het buitengebied na.
De beek ontspringt in het Oldenzaalseveen en stroomt via de Voswinkelweg
(en door enkele vijvers aldaar) het dorp binnen. Langs de Enschedesestraat,
om de Maria Geboorte Kerk heen, langs de Gronausestraat. Deze wordt ter
hoogte van de voormalige VVV- kiosk overgestoken, waarna de beek langs
de Kerkstraat naar het centrum stroomt. Vlak voor de Protestantse kerk
maakt hij een scherpe bocht naar links, loopt vóór het Aleida Leurinkhuis
langs en direct daarna weer naar rechts, achter het Teylershuis langs. Tussen Grand Café Smit en het pand van Holst wordt de Brinkstraat gekruist,
om via de Kloosterstraat het dorp weer te verlaten richting de Dinkel. En
dat alles voor ons thans onzichtbaar.
Omdat vrijwel niemand de originele beek binnen de dorpskern meer ‘op
het netvlies heeft staan’ neem ik u hierna mee op een ‘fototocht’ waarvoor
een aantal zeldzame en deels nooit eerder gepubliceerde beelden zijn gebruikt:

De Enschedesestraat met rechts de Martinusschool en de Dorpsbeek.
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De beek ter hoogte
van de huidige rotonde Pastoor Schaafsplein met het spoor
naar Oldenzaal.

Op de achtergrond ongeveer dezelfde situatie als hiervoor met rechts een
zgn. duiker waar de beek onder de Gronausestraat door wordt geleid.
De beek ter hoogte van ‘Het
Kanaal’ (reservoir voor de
brandweer met links het
brandweerhuisje). Thans de
Kerkstraat naast het Gemeentehuis. De Aloysiusschool is
later op deze plek gebouwd.
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Wateroverlast door de dan al gereconstrueerde beek; rechts de voormalige
pastorietuin en in het midden de Aloysiusschool.

Twee fraaie foto’s van het bruggetje in de Kerkstraat.
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De beek vóór de Hervormde Kerk (nog zonder uitbouw) met ook hier een
bruggetje.

Wateroverlast vóór het Aleida Leurinkhuis; achterzijde Teylershuis geheel
links zichtbaar.
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Rechts voor Hotel Smit is nog een fragment van de beek zichtbaar.

Fotomontage (oude foto digitaal ingekleurd) die een indruk geeft van hoe
de beek destijds langs de huidige Kloosterstraat liep.
Tot zover de beelden die in de fotocollectie van de Historische Kring Losser
zijn aangetroffen. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen om nog meer
materiaal te krijgen en ook verhalen van mensen, die de oorspronkelijke
beek nog hebben gekend zijn uiteraard welkom. In het verleden zijn enkele
malen plannen gemaakt, om delen weer bovengronds zichtbaar te maken.
Uiteraard met voor- en tegenstanders. Mocht het ooit nog tot realisatie
komen, dan weten we in ieder geval dat er dan schoon water doorheen zal
stromen.
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In de 90er jaren en ook later zijn er plannen geweest om de beek gedeeltelijk weer zichtbaar te maken. Deze maquette van Paul Wigger uit de jaren
70 geeft een aardig beeld van ‘hoe het zou kunnen zijn’.

Water in het centrum is nog steeds een gedachte die leeft. Ook binnen het
Centrum management Losser (CML) en de daarbij behorende werkgroep
‘Visie en beheer’. Zij denken mee in de nieuwe ontwikkelingen en hopen op
die manier een bijdrage te leveren aan een mooi(er) Losser. Of het ooit gerealiseerd wordt blijft ongewis. En zo zou het er uit kunnen zien. (gefotoshopt door Paul Wigger)
Andries Kuperus.
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