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Omslagfoto:
Grenssteen nr. 6 staat bij het oude erve Verbecke, tegenwoordig bekend als
restaurant Hof Aarnink. Bij die groene grensovergang aan het einde van de
Gildehauserweg, ligt een zeer bijzondere historische plek: Losserbrugge.
In het uitgebreide artikel van Frans Jacobs ‘Losser en haar grens’, kunt u
daar meer over te weten komen.
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Fotoverantwoording:
Tenzij anders vermeld zijn de foto’s afkomstig uit het archief van de HKL.
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VAN HET BESTUUR
Schenkingen
Van Theo Heurman ontvingen wij een grote collectie bidprentjes. Heel bijzonder is een prentje van 170 jaar oud. Het betreft een vrouw die in 1848 is
overleden.
Jos Veldhuis schonk een wafelijzer dat de inscriptie BWH draagt. Dit ijzer
was in gebruik in het Nijweertshoes. Zie ook de foto op pag. 34.
Vakantiesluiting
Tijdens de vakantieperiode van 23 juli t/m 2 september is ons onderkomen
in ‘t Lossers hoes gesloten. U kunt wel een afspraak maken. Zie daarvoor de
gegevens op pagina 1.
Jaarvergadering 2018 excursie Kloosterhaar

Op 22 april hielden wij onze jaarvergadering. Dit keer niet zoals gewoonlijk
bij Grand café Smit maar in de kantine van de Calduran kalkzandsteenfabriek in Kloosterhaar. Wij vertrokken rond één uur ‘s middags per luxe touringcar. Het was een zonnige dag en de chauffeur verraste ons met een
mooie tocht via Deurningen, Weerselo, Fleringen en Tubbergen. Bij aankomst in Kloosterhaar werden wij ontvangen door onze gastheer Freddie
Ekkel. Nadat iedereen voorzien was van koffie of thee gaf Harry Dekkers
een korte toelichting op de jaarstukken. Van de zijde van de kascommissie
waren er geen opmerkingen.
Vervolgens vertelde Freddie Ekkel aan de hand van een power point presentatie over de geschiedenis van Kloosterhaar en het ontstaan van de fa-

Oet Dorp & Marke Losser 2018-2

ǀ

3

briek. Daarna kregen wij een uitgebreid verslag over de werkkampen in de
regio, die in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt om Joodse dwangarbeiders onder te brengen. Na de presentaties was er gelegenheid in het
bedrijf een expositie over het productieproces en de producten te bekijken.
Hierna gingen wij naar het tegenover de fabriek gelegen streekmuseum van
Freddie Ekkel, dat is ondergebracht in een voormalige boerderij. Dit museum heeft hij geheel eigenhandig verbouwd en ingericht met (financiële)
steun vooral van de fabriek. Het museum geeft aan de hand van allerlei
gebruiksvoorwerpen een aardig beeld van de geschiedenis van de streek. In
de verbouwde varkensschuur sloten wij de middag in Kloosterhaar op een
gezellige wijze af met koffie of thee en gebak.
Om ongeveer 5 uur reden wij terug via een prachtige route over onder andere Vasse, Ootmarsum en Tilligte. Terug in Losser konden wij terugkijken
op een geslaagde middag.
Chris Meekers en André van der Veer.
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LOSSER EN HAAR GRENS
De gemeente Losser is gelegen aan de Duits-Nederlandse grens. In dit artikel wil ik de geschiedenis van die grens bekijken. Wat is de oorsprong van
deze grens, waar liep en loopt hij precies en wat is in de loop der eeuwen
de betekenis in sociaal en economisch opzicht geweest?
Maar ik stuit al direct op een taalkundig probleem(pje). Die grens is al eeuwenoud maar Nederland en Duitsland bestaan nog geen driehonderd jaar.
Als ik Jan Teijlers (1767-1817) zou vragen of hij Nederlander was, dan zou
hij mij niet begrijpend aankijken en hetzelfde zou gebeuren als ik graaf Arnold II van Bentheim zou vragen of hij Duitser was. Het zijn benamingen die
pas na 1800 in gebruik zijn genomen. Maar als ik in dit artikel toch over
Nederlanders en Duitsers spreek, ook in ver vervlogen eeuwen, dan bedoel
ik mensen die aan deze of aan de overzijde van de huidige grens woonden,
ongeacht of zij zich zelf zo noemden.
Wie naar de oorsprong van veel zaken in het Losserse zoekt, komt al gauw
terecht in de Karolingische tijd: Hoe komt het dat Losser een grotendeels
katholieke gemeente is, waar komen veel straatnamen vandaan (Kopshofweg, Zweermanstraat, het Egbertink, Leusinkweg en vele anderen), wat is
de oorsprong van de marke, wie voerde de tienden in (die pas in de Franse
tijd werden afgeschaft) en de hofhorigheid (in 1829 werd de laatste horige
in Losser een ‘vrij’ man)? We moeten voor het antwoord op al dit soort
vragen terug naar de Karolingische tijd.
Even in vogelvlucht de vroege Europese geschiedenis.
Al in de vijfde eeuw was een groot gedeelte van West Europa (nu grote delen van
Frankrijk, België en Nederland) al een koninkrijk. Het werd bestuurd door de Merovingische koningen en hun bekendste,
koning Clovis, liet zich in 496 dopen. Die
Merovingische koningen hadden ambtenaren in dienst en hun hoogste ambtenaar
had de titel van hofmeier. Langzaam aan
werden deze steeds machtiger en toen de
laatste Merovingische koning overleed
vond de toenmalige hofmeier Karel Martel
het niet nodig, dat er een nieuwe koning
kwam. Hij nam zelf het bestuur van het
Graf van Karel Martel in de
land over, zonder zich overigens tot koning
kathedraal van Reims.
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te laten benoemen. Zijn rijk wordt naar hem het Karolingische rijk genoemd. Ook zijn zoon, Pepijn de Korte, bleef de titel van hofmeier voeren
maar zijn kleinzoon Karel liet zich in 768 wel tot koning der Franken zalven.
Koning Karel was een zeer succesvol
krijgsheer die zijn rijk sterk uitbreidde.
Hij veroverde Noord Italië op de Visigoten, Beieren en het gebied der Allemanen 1 .
Karel wilde ook graag ‘Losser en omstreken’ veroveren maar de Saksen boden hevige weerstand. Pas in 785 onderwerpt de Saksische hertog Widukind
zich aan koning Karel. Een belangrijk
gevolg van deze onderwerping was dat
de Saksen nu gedwongen werden zich te
bekeren tot het Christendom. En zo
werden de bewoners van onze streek katholiek.
Dit alles verheugde de paus in Rome zeer en toen hij het nieuws van de
onderwerping der Saksen vernam, richtte hij diezelfde avond in Rome een
enorm feestmaal aan. Het rijk van koning Karel reikte toen van de Noordzee
tot de Elbe en van de Waddenzee tot de Mediterrané. Het was bijna zo
groot als het voormalige (West) Romeinse rijk en de paus besloot Karel, die
inmiddels de Grote werd genoemd, tot keizer te kronen van het Heilige
Roomse Rijk. En zo geschiedde: op Kerstavond 800 werd Karel de Grote in
Rome tot keizer gekroond. (Foto hiernaast).
Het mag duidelijk zijn dat Karel grote waarde
hechtte aan zijn keizerstitel én aan de eenheid
van het keizerrijk. Hij bepaalde dan ook dat na
zijn dood zijn rijk niet verdeeld zou worden, zoals
gebruikelijk onder de Salische wet, onder zijn
zoons, maar dat er maar één opvolger zou zijn:
Lodewijk, die later de Vrome werd genoemd.
Maar het mocht niet baten, de drie kleinzoons
van Karel verdeelden in 843 zijn rijk, na de dood
van hun vader, toch in drie stukken .

Nu: Midden Duitsland. In Frankrijk spreekt men nog steeds over ‘Allemagne’ als
men Duitsland bedoelt, in het Spaans heet het land ‘el Alemania’ , in het Turks
‘Almanya’, en in het Arabisch, Perzisch en het Oerdoe. ‘Alman’.

1
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De ligging van de grenzen
Leuk zo’n verdeling maar hoe
wist je nu waar de grens tussen het ene rijk en het andere
lag?
Tegenwoordig weten we middels GPS coördinaten tot op
de meter nauwkeurig wat tot
het ene land en wat tot het
andere land behoort. Ook
staan er overal grenspalen.
Maar hoe zat dat toen in 843
in Verdun de rijksgrenzen
werden vastgesteld?
Men zorgde ervoor dat zoveel als mogelijk gebruik gemaakt werd van natuurlijke grenzen: rivieren, bergketens of sompige moerassen. Zo was de
Rijn de grens tussen het Lotharingse rijk (nu: Elzas-Lotharingen)) en het rijk
van Lodewijk de Duitser (nu: Duitsland) Ook de Maas was in (het huidige)
Limburg zo’n grensrivier en hier bij ons liep de grens langs de Dinkel en de
Glanerbeek.
De oorsprong van onze grens ligt dus bij het verdrag van Verdun in 843.
Ook tegenwoordig bepalen natuurlijke barrières vaak nog grenzen: de Ierse
zee, de Bodensee, de toppen van de Pyreneeën (maar ook het topje van de
Vaalserberg), de rivier de Oder enz. Soms vinden we het niet belangrijk
waar die grens precies ligt. Midden in een woestijn of een groot moerasgebied maakt het niet zoveel uit of de grens een paar honderd meter naar
links of naar rechts loopt. Maar als die grens door waardevol landbouwgebied of door bos of weiden loopt, dan wilde men al heel vroeg weten waar
die lag. Hier in Twente is men al heel vroeg begonnen met het plaatsen van
grote stenen om de grenzen te markeren. De naam marke en markestenen
herinnert eraan. Wanneer die stenen gelegd zijn weten we niet precies,
maar wel dat al in de 13e eeuw de verdeling in marken zijn beslag had.
Toen zullen ook de markestenen hun intree hebben gedaan. Ook aan de
andere zijde van onze grens was de woeste grond verdeeld in marken: de
Bardel, de Eilermark, de Hornermark, de Lambertmark enz. Ook daar werden grote stenen gebruikt om de markegrenzen aan te geven. Maar wij, wij
hadden soms genoeg aan de Dinkel. Waar dat niet zo was, (denk aan het
Overdinkelse veld) zullen ook wel stenen gelegen hebben.
Hoe kunnen we nu met enige zekerheid weten dat de grens tussen de marke Losser en het graafschap Bentheim langs de Dinkel liep?
Oet Dorp & Marke Losser 2018-2
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De oudste aanwijzing hiervoor is te vinden in een oorkonde van 2 januari
1334 1. Er is toen een ruzie tussen de stad Oldenzaal en ene Herman Rutenkampe bijgelegd ‘aan de Dincle’. Daarbij kwam Symon, graaf van Bentheim
persoonlijk naar de Dinkel. Het was gebruikelijk dat dit soort vredesbesprekingen direct aan de grens plaats vonden.
Waar precies is nog even de vraag, maar in stadsrekeningen van Deventer
tussen 1337 en 1360 komen we herhaaldelijk (12 keer) onkostendeclaraties
tegen van burgers, bodes, en raadsheren van de bisschop van Utrecht, die
naar ‘zitdagen’ gaan aan de Losserbrugge. Tijdens die zitdagen werden er
allerlei conflicten besproken met vertegenwoordigers uit de graafschap
Bentheim. Het lijkt dus dat die Losserbrugge een vaste plek aan de grens
was, waar geschillen werden opgelost. De vraag is dan natuurlijk waar die
Losserbrugge gelegen was 2.
In de stadsrekeningen van Deventer van 1425 tot 1447 komen we ook declaraties tegen van lieden, die met vertegenwoordigers van de Münsterse
bisschop confereren, ook weer aan de Losserbrugge, ‘op die lantscheidinge’. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat de Losserbrugge gelegen
was daar, waar de weg van Enschede naar Bentheim en de weg Oldenzaal
naar Münster de landsgrens en de Dinkel passeerden. We hebben geen
oudere kaart van deze wegen dan die van Nicolaas ten Have uit 1658.
Maar daarop is te zien dat
beide wegen eerst naar
Losser liepen en daarna
vanuit Losser enige tijd
samen liepen (nu: de Gildehauserweg) en bij het
erve Barlbeck zich splitsten: één via de Bardel naar
Münster en de andere via
de Ravenhorst naar Bentheim. Precies op dat knooppunt van wegen wordt in 1548 een Bentheimer
zandsteen grenspaal (zie hierna) geplaatst. Het was dus een markeringswaardig punt en we kunnen gerust aannemen dat de zitdagen hier gehouden werden op het Barlebecker Hoff, ofwel het erve Verbecke. (heden ten
dage Reitergut Aarnink).

Oorkondenboek van Overijssel deel IV, G.J. ter Kuile.
‘Losserbrugge’, door H.Z. Scherphof-Bekker in ‘Bekijk het van beide kanten’, uitg.
Heemkundegroepen Twente, 1992.

1
2
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Is daar in latere jaren nog
wat van te merken? We
maken even een reuzesprong in de tijd en bekijken een oude detailkaart
uit het grenstraktaat van
Meppen (1824). De dikke
verticale stippellijn in het
midden is de grens, helemaal onderaan zien we
grenssteen 6. Meer naar
boven zien we het erve
Verbeck en links daarvan ,
lichter gearceerd, een
vierkant gebouw. Dat ligt
half in de gemeente Losser en half in de Bardel.
Het gebouw stond er nog
in 1933 (daarna afgebrand). J.J. van Deinse
heeft er een foto van gemaakt. Eric Fiselier 1 heeft
van die foto in 1989 een
mooie tekening gemaakt.
Hoogstwaarschijnlijk is die
schoppe de plek aan de
Losserbrugge, waar in de
14e eeuw bisschoppen en
graven hun diplomatie
bedreven.
In de archieven kunnen we pas voor het eerst iets lezen over het vastleggen
van de grens tussen Twente en het graafschap Bentheim in 1447 2. Dan
lossen de Utrechtse bisschop en Everwijn van Gütterswick, graaf van Bentheim, enige grensgeschillen op .

Grondstukken en bewoners in de marke Losser omstreeks 1832, deel 3 pagina
112, uitg. HKL 1989.
2
Wie hier uitgebreider over geïnformeerd wil worden verwijs ik naar ‘Monumenten van Losser 1’door L.H.M. Olde Meierink, uitgave Historische Kring Losser 1980.
1
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Maar als keizer Karel V hier landsheer wordt, blijken er toch weer de nodige
grensgeschillen te zijn tussen o.a. het kerspel Losser en het kerspel Gildehuys. Samen met graaf Arnold II van Bentheim worden die geschillen opgelost en de resultaten vastgelegd in een heus grensverdrag, het verdrag van
Frenswegen. Dit verdrag uit 1548 is het oudste grensverdrag van Nederland
dat bewaard gebleven is. In het verdrag is ook bepaald, dat grensstenen van
Bentheimer zandsteen met aan de ene kant het wapen van de graafschap
Bentheim en aan de andere kant
dat van de Bourgondische Kreits,
zouden worden opgericht langs de
grens. Van deze grensstenen uit
1548 zijn er nog twee in de marke
Losser (en nog twee in de Luttermarke, no 22 en 25) bewaard gebleven. De ene in de marke Losser,
nummer 5, staat onderaan de voet
van de Scherpenberg en de andere, nummer 6, bij de grensovergang bij het Reitergut Aarnink. Dus
bij de Losserbrugge. Eigenlijk is de
grens tussen de marke Losser en
het graafschap Bentheim sinds het
verdrag van Frenswegen van 1548
nooit meer veranderd, behalve de
annexatie bij Aarnink - Oevermann, 1949 -1963.
10
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Maar ook na het verdrag van Frenswegen was het niet altijd duidelijk waar
de grens precies lag en in 1618 vroegen de Luttenaren aan de Ridderschap
en Steden van Overijssel om een steen op te richten die de ‘limieten’ tussen
de Lutte en Bentheim markeerde. Die steen droeg het wapen van het landgericht Oldenzaal aan de ene zijde en Bentheim aan de andere zijde. (Steen
nummer 16)
Ook daarna zijn er nog andere grensverdragen gesloten. Zo schijnt er in
1659 een grenstraktaat gesloten te zijn met het graafschap Bentheim en
het bisdom Münster, maar daarvan is in de archieven niets terug te vinden.
Maar er is wel één onomstotelijk bewijs hiervan: de driehoekige grenssteen
die we kennen als de Drielandsteen. Die draagt nadrukkelijk het jaartal
1659 met de wapens van Münster (Bernard van Galen), Overijssel en Bentheim. Iets verderop staat nog een grenssteen met het Overijsselse en Bentheimse wapen (nummer 3). Ook die dateert uit 1659.
Na het congres van Wenen in 1815 wordt het Graafschap Bentheim een
onderdeel van het Koninkrijk Hannover en Overijssel een deel van het Koninkrijk Nederland. De grens moet dan weer opnieuw worden vastgesteld
maar voor de marke Losser verandert er eigenlijk niets. De oude grensstenen uit 1548 en 1649 blijven staan waar ze stonden, alleen wordt er aan de
Nederlandse kant een letter N ingekrast en aan de Duitse kant de letter H
van Hannover. Ook worden ze nu genummerd. De Drielandsteen is nummer
1 en de nummering loopt door tot de grenssteen aan de Dollard in Groningen (no 203). De steen bij de Losserbrugge krijgt het nummer 6.
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Maar Losser grensde niet alleen aan het graafschap Bentheim maar ook aan
het bisdom Münster. De grens tussen Münster en Overijssel liep echter
voor een groot deel door oninteressante, natte veengebieden (Tiekerveen,
Aamsveen, Broekheurnerveen, Witteveen, Usselerveen) en waar het er toe
deed hadden we ook nog de Glanerbeek. Het heeft heel lang geduurd voordat er daar grensbewijzering kwam. Men behielp zich met dikke eikenbomen waar een kruis in gekerfd was of nam de Münster-Overijsselse landweer als markering. Toch is er nog een enkele grenssteen (uit 1773) bewaard. Hij staat aan de rand van het Tiekerveen, bij het bruggetje over de
Dinkel.

Pas na het congres van Wenen in 1815, toen het gebied onder Pruisen
kwam, is men begonnen met het systematisch plaatsen van grenspalen. De
nummering begint bij het drielandenpunt Nederland-Pruisen-Frankrijk (nu:
Luxemburg-Duitsland-Frankrijk, dus in Schengen! ) en eindigt bij de Drielandsteen als nummer 862.
Alhoewel er al vele eeuwen grenzen in Europa getrokken waren, is het toch
pas na het congres van Wenen in 1815, dat natiestaten in Europa hun grenzen ook in grensverdragen en op topografische kaarten gingen vastleggen.
En in de negentiende eeuw ging men hier fanatiek mee door, ook op de
andere continenten. Zelfs in onherbergzame gebieden als de Sahara moesten lijnen op de kaart worden getrokken, zodat de (koloniale) heersers het
mijn van het dijn konden onderscheiden. Heel de wereld werd (op één stuk
12
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na) verdeeld. Vermoedelijk is, in mijn
ogen, het belachelijkste voorbeeld hiervan wel de verdeling van Antarctica.
De Britten maken het nog het bontst
met de uitgave van Antarctische postzegels, een eigen vlag en zelfs een officieel volkslied voor de ‘British Antarctic
Territory’. Dit aparte land van het Gemene Best heeft echter geen inwoners. Overigens: voor wie nog wil: er is
nog één stuk Antarctica dat door geen enkel land is geclaimd, Marie Byrd
Land, (links onder op de kaart).
Betekenis van een grens voor de grensbewoners.
Zo, we weten nu wat over de oorsprong van onze grens en waar die in
voorbije tijden gelopen heeft en nog loopt. Maar wat betekende die grens
eigenlijk voor de gewone man?
Als ik aan een landsgrens denk dan zie ik een slagboom over de weg, douaniers, die om je paspoort vragen en in de kofferbak willen kijken of er niet
teveel alcohol of sigaretten worden ingevoerd. Er moeten invoertarieven
worden betaald, geld gewisseld en ’s avonds gaat de grens gewoon dicht.
Als in 1985 het verdrag van Schengen met vrij verkeer van personen en
goederen wordt gesloten, wordt dat alom gezien als een bewijs van grote
vooruitgang binnen Europa. Maar niets is minder waar. We gaan gewoon
terug naar een situatie die vanaf het begin van onze jaartelling tot 1914 in
heel Europa gewoon was.
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Grenspost Glanerbrug was een belangrijke grensovergang, die van beide
zijden streng werd bewaakt.
Kon je dan vóór die tijd zomaar van het ene land naar het andere reizen? Ja.
Tijdens de Middeleeuwen en de Oudheid namen reizigers wel vaak aanbevelingsbrieven mee als ze het land verlieten. Soms kreeg men zelfs van de
vorst een vrijgeleide mee. In die zin bestaan reisdocumenten al lang en in
verschillende vormen. Maar pas na de Franse Revolutie kwam hier meer
structuur in. In 1813 werd de zogenaamde paspoortwet ingevoerd. Wie
naar het buitenland wilde moest zo’n paspoort aanvragen. Ondanks deze
wet waren aan het begin van de 20e eeuw maar weinig mensen in het bezit
van een paspoort. (Pas in 1950 kwam er in het paspoort een pasfoto.
Daarmee werd het ook een identiteitsbewijs.) De grenzen waren de facto
open en iedereen kon gaan en staan waar hij wilde.
Maar we gaan terug naar vroegere tijden en vragen ons af wat toen de impact van de grens was op het dagelijkse leven. Daar is weinig van bekend en
we moeten ons dus een beeld vormen uit een paar schaarse gegevens.
Voor ik dat doe wil ik eerst iets zeggen over de staatkundige en geografische situatie in onze regio.
Wat wij nu Twente noemen was tot 1522 deel van het Oversticht en de
vorst, die hier regeerde, was de bisschop van Utrecht. Zijn positie werd
korte tijd (tot 1536) ingenomen door de hertog van Gelre en daarna behoorde Twente tot de Bourgondische Kreits onder de heerschappij van keizer Karel V en koning Phillips II. In 1568 volgt de afscheiding van Spanje en
worden we bestuurd door de Staten van Overijssel. Dat gaat door totdat in
1795 de Bataafsche republiek wordt uitgeroepen, enige jaren later (1801)
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het koninkrijk Holland en in 1810 volgt dan annexatie door Frankrijk. Maar
sinds 1813 is Twente deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
Hoe was nu de situatie aan de andere kant van onze grens?
Bentheim was een tot de Nederrijns-Westfaalse Kreits behorend graafschap
binnen het Heilige Roomse Rijk. Waarschijnlijk in de tiende eeuw stichtten
de graven van Bentheim de burcht Bentheim. Deze burcht werd in 1116
door de hertog van Saksen verwoest. Na de wederopbouw tot 1148 kwam
ze in de loop van de twaalfde eeuw aan Otto, een jongere zoon van graaf
Dirk VI van Holland.
In 1421 stierf deze tak van het Hollandse huis uit met graaf Bernhard I. Zijn
zuster Hedwig was gehuwd met Everwijn van Götterswick en hun kleinzoon
Everwijn van Götterswick werd de volgende graaf van Bentheim.
Vanwege het huwelijk van Everwijn I met Mathilde van Steinfurt werd in
1421 het graafschap Steinfurt met Bentheim verbonden. (Niet in fysieke zin:
Steinfurt lag middenin het bisdom Münster en grensde nergens aan het
Bentheimse grondgebied)
In de vele eeuwen daarna waren de graafschappen Bentheim en Steinfurt
dan weer gescheiden en dan weer verenigd maar tot 1752 waren de diverse
takken van het huis Bentheim-Steinfurt vorst in de Bentheimer Grafschaft.
De graven van Bentheim waren zogenaamde rijksgraven. Dat betekende dat
zij onafhankelijke vorsten in hun gebied waren.
In 1752 verpandde graaf Frederik Karel het graafschap voor een periode
van dertig jaar aan het keurvorstendom Hannover, zodat de familie niet
langer in Bentheim regeerde.
Op 12 mei 1804 sloot de graaf een verdrag met de Eerste Franse Republiek
over de inlossing van het verpande graafschap tijdens de Franse bezetting
van het keurvorstendom Hannover. Graaf Lodewijk betaalde 800.000 franc
aan Napoleon en kon gaan regeren. De herkregen zeggenschap was echter
van korte duur. In de Rijnbondsacte van 12 juli 1806 werd het graafschap
Bentheim onder de soevereiniteit gesteld van het groothertogdom Berg.
In 1810 werd het gebied, net als Twente, ingelijfd bij het Eerste Franse Keizerrijk. Als Napoleon zijn Waterloo gevonden heeft neemt Hannover in
1813 weer bezit van het gebied. Het Congres van Wenen in 1815 bevestigde deze inlijving van het graafschap bij het koninkrijk Hannover. De graven
waren nu niet meer onafhankelijke monarchen maar mochten wel de titel
van Fürst (en hun kinderen Prinz en Prinzessin ) voeren.
In 1871 verliest ook het koninkrijk Hannover zijn eigen positie en gaat op in
het Duitse keizerrijk van Wilhelm I. Tegenwoordig is de Grafschaft een
Landkreis in de Bundesstaat Niedersachsen.
Oet Dorp & Marke Losser 2018-2
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Op bovenstaande kaartje is te zien dat de Grafschaft Twente voor een deel
omarmt. Het lijkt of het een grote hap uit de Nederlandse oostgrens neemt.
Het stuk tussen Ootmarsum, Hardenberg, Coevorden en Schoonebeek
wordt de Niedergrafschaft genoemd en het gebied rondom Bentheim is de
Obergrafschaft.
Al in de Middeleeuwen was er grote rivaliteit tussen de bisschoppen van
Utrecht en die van Münster. Maar dat verhinderde niet dat de Utrechtse
bisschoppen tussen 1333 en 1433 in totaal 4 keer hun hoogste ambtenaar
in Twente, de drost, van over de grens haalden (Hendrik van Solms, Ludolf
van Ahuis, Arend van Gutterswijck en Everwijn van Bentheim). Maar behalve ‘Duitsers’ waren ze ook zonder uitzondering, grootgrondbezitters in de
Twentse marken.
In 1600 bepalen de Ridderschap en Steden, dat de belasting die Overijssel
moet betalen aan de Republiek der Verenigde Nederlanden niet langer,
zoals tot dan toe gebruikelijk was, hoofdelijk zal worden omgeslagen over
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de bezitters van de erven. In plaats daarvan wordt de belasting geheven
naargelang de grootte van de erven (ponds-ponds gewijs). Dat maakte het
noodzakelijk dat van alle erven de eigenaar en de grootte aan bouwland en
aan grasland moest worden vastgesteld. De drosten kregen de opdracht om
te zorgen voor een deugdelijk register. Het register van de drost van Twente is bewaard gebleven. Uit dit verpondingenregister blijkt dat in 1601 de
helft van alle gewaarde erven in de marke Losser toebehoorde aan ‘Duitse’
eigenaren waarbij de graaf van Bentheim en de abdis van het stift Metelen
de kroon spanden.
De toenmalige graaf van Bentheim,
Arnold IV bezat vele erven, niet alleen
in de marke Losser maar in een groot
aantal Twentse marken. In totaal achtendertig erven met een totale oppervlakte van 165 hectare aan bouwland
en 43 hectare weide en hooiland. Wat
opvalt is de enorme spreiding. De graaf
had in vrijwel ieder marke langs de
grens wel bezittingen. Behalve deze
erven waren er nog zo’n negen waarvan de graaf tienden bezat. Maar ook
het Singraven was zijn eigendom.
Al in 1516 koopt de toenmalige graaf
Everwijn II, die ‘de Rijke’ als bijnaam
had, de havezate Singraven met een
paar bijbehorende boerderijen van de begijnen van Oldenzaal. Oorspronkelijk was het Singraven een leen van de Utrechtse bisschop, maar aangezien
nonnen uit de aard van hun geestelijke status geen leenmannen konden
zijn, werd de havezate een allodiaal goed. Dat was een buitenkans voor
Everwijn II, die wel de havezate wilde hebben, maar als Rijksgraaf van het
Heilige Roomse Rijk wilde hij natuurlijk de Utrechtse bisschop niet als leenheer hebben.
Acte van Allocatie van het Singraven 1506.

Oet Dorp & Marke Losser 2018-2
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De Bentheimse graven hebben nooit op Singraven gewoond maar het soms
wel gebruikt voor de jacht. Graaf Arnold II gaf het Singraven als lijftucht aan
zijn vrouw Walburga van Brederode: als Arnold eerder zou overlijden zouden de inkomsten van Singraven voor de weduwe zijn. Het was vooral een
economisch belang dat zij hadden in de boerenerven en in de twee watermolens in de Dinkel. Als die molens in staat van verval geraken laat Arnold II
ze in 1610 grondig restaureren. Het resultaat van die restauratie kunnen we
zien op het schilderij, dat Meindert Hobbema er van maakte en dat nu in
het Louvre hangt.
Na de graven Arnold IV en Arnold Joost komt Singraven in bezit van graaf
Ernst Willem. Als bezitter van een havezate (Singraven) was Ernst Wihelm
toegelaten tot de Ridderschap van Overijssel en dus gerechtigd om aan de
Overijsselse Landdag deel te nemen. Hij was dus niet alleen monarch in
Duitsland maar zat ook in de Staten van Overijssel. Zoiets zou heden ten
dage ondenkbaar zijn: de koning van België die ook een parlementszetel in
Den Haag zou hebben. Overigens: ook de bisschop van Utrecht had meer
dan 80 boerenerven in de buurt van Lage. En nadat de Staten van Overijssel
het bestuur overgenomen hadden en deze erven provinciale domeinen
geworden waren, hadden de Staten van Overijssel twee afgevaardigden in
de Landtag van de Grafschaft!
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Graf Ernst Willem en zijn gezin.
Hun uitgestrekte bezittingen in diverse Twentse marken maakten het ook
mogelijk, dat zij hier (in Losser en de Eschmarke), markerichters waren. Ook
voor deze bestuurlijke functies maakte het dus niet uit dat zij geen ingezetene waren van Twente. Ook voor hen bestond de grens in sommige opzichten dus niet.
De Dertigjarige oorlog in Duitsland heeft echter een flinke bres geslagen in
het vermogen van de Bentheimse graven en zij hebben Singraven met wel
13 hypotheken moeten bezwaren. De meeste hypotheeknemers waren
Oldenzaalse en Enschedese notabelen! Ernst Willem verkoopt daarom in
1652 het Singraven. En ook de markerichterschappen en diverse gewaarde
erven doen de Bentheimse graven in die tijd in de uitverkoop.
De eerste dominee die naar Losser kwam, en hier bleef, was een ‘Duitser’,
Theodorus Froon. Hij was afkomstig uit Steinfurt waar hij ook gestudeerd
had. Ook de latere dominee Henricus Keller was aan de andere kant van de
grens geboren, in Nordhorn. Zowel Froon als Keller huwden met een meisje
uit Overijssel. Konden hun beminde gelovigen hen wel verstaan als zij op de
preekstoel stonden? En waren zij wel Calvinistisch genoeg of, zoals gebruikelijk in Duitsland, Luthers? Tijd om eens beter te kijken naar religie en taal
in onze regio.

Oet Dorp & Marke Losser 2018-2

ǀ

19

In 1567 wordt Arnold IV, op 13 jarige leeftijd, graaf van Bentheim. Zijn
moeder treedt dan enige jaren op als regentes en Arnold gaat in Straatsburg theologie studeren. Daar, in Frankrijk, wordt de protestantse leer niet
volgens de Duitser Luther, maar volgens de Fransman Calvijn onderwezen.
Arnold wilde verder studeren in Parijs maar de Bartholomeusnacht, met de
moord daar op 2000 protestanten, deed hem van gedachten veranderen en
hij keerde spoorslag terug naar Bentheim. Daar woedde toen de strijd tegen
de Spaanse troepen en als Arnold daarbij steun aan de Duitse Keurvorsten
vraagt, maar niet krijgt, besluit hij de hulp van de Republiek der Verenigde
Nederlanden in te roepen. En hij besluit definitief calvinist te worden. In die
tijd was het gewoon dat als een vorst van kerk veranderde, al zijn onderdanen ook veranderden. De Grafschaft werd dus, net als de Nederlanden,
calvinistisch. Ook de dominees, die aan het door hem gestichte Gymnasium
Illustre Arnoldinum in Steinfurt werden opgeleid, waren dus van de calvinistische soort.
Sinds de 17e eeuw is de grootste kerk in het Bentheimse gebied de Evangelisch-reformierte Kirche, vergelijkbaar met de Nederlandse Hervormde
Kerk. Deze kerk is onderdeel van de grote protestantse Evangelische Kirche
in Duitsland (EKD). Daarnaast is in de 19de eeuw de EvangelischAltreformierte Kirche (EAK) ontstaan, een afscheidingskerk vergelijkbaar
met een Gereformeerde Kerk in Nederland. De Altreformierten zijn niet
aangesloten bij de EKD. Zij sloten zich begin 20e eeuw aan bij de Gereformeerde Kerken in Nederland, maar hielden zich afzijdig van de fusie die in
2004 tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft geleid. Wel wordt
er samengewerkt.
Maar niet alleen in kerkelijk maar ook in taalkundig opzicht doet Bentheim
zijn naam als ‘das niedersächsische Holland’ eer aan. Vanouds werd in de
Grafschaft het ‘Groafschupper Platt’ gesproken. Een dialect dat sterk verwant was aan het Twents. Mede onder invloed van het calvinisme en de
godsdienstige banden met Nederland die daaruit voortvloeiden, werd tot
aan het einde van de 19e eeuw naast het Groafschupper Platt ook Nederlands gesproken. Eeuwenlang was niet (Hoog)duits maar Nederlands de
door de overheid gehanteerde standaardtaal. Pas toen het graafschap
Bentheim in 1805 haar onafhankelijkheid verloor, werd door de nieuwe
Duitse overheden het Hoogduits krachtig bevorderd. In 1853 werd het Nederlands op school afgeschaft en tegen het einde van de 19e eeuw ook in
het lokale bestuur.
In de kerk bleef het Nederlands echter een grote rol spelen. In de reformierte kerken werd het Nederlands in de 17e eeuw als kerktaal ingevoerd en bleef dat tot eind 19e eeuw. De Bentheimer Kerkorde van 1709 is
eveneens in het Nederlands geschreven. Deze werd pas in 1965 vervangen.
20
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In de altreformierte kerken bleef men ondanks de verduitsing van het
openbaar leven vasthouden aan het Nederlands. Pas in 1936 werd het Nederlands van de ene op de andere dag door de nazi's verboden, omdat zij zo
niet konden controleren wat er in de kerken gezegd en geschreven werd. In
een aantal kerken werd het Nederlands na de Tweede Wereldoorlog heringevoerd, hoewel de contacten met Nederland door de oorlog sterk verslechterd waren. Pas rond 1970 ging men overal over op het Duits, hoewel
er soms nog steeds Nederlandse diensten worden gehouden.
Kortom, voor de calvinistische dominees Froon en Keller was er ook wat
taal betreft geen enkel probleem.
De kinderen van mijn buren, die op het erf van de Bekswafer spelen, zijn al
de zevende generatie Elshoff die hier woont. Van de eerste, Lammert Elshoff, weten we dat hij geboren was in Pruisen, bij de Glanerbrugge. Zijn
vrouw Fenne was geboren in Losser. De eerste jaren van hun huwelijk
woonden zij in Epe en daarna verhuisden ze naar Losser. Dit soort huwelijken van twee mensen, die aan weerszijde van de grens woonden en waarvan we nu zouden zeggen dat het een Duitser en een Nederlandse waren,
was zeker niet ongewoon in die tijd. Maar nadat Lammert naar hier was
gekomen is hij nooit tot Nederlander ‘genaturaliseerd’. Nationaliteit speelde in 1825 nog geen rol. Wie naar een ander land verhuisde werd daar, net
als wie er al generaties woonde, gewoon burger.
Al in de zeventiende eeuw is er een gestage stroom van Kiepenkerels en
Hannekemaaiers, die vanuit Duitsland naar onze gewesten komen. Dat ging
door tot het einde van de negentiende eeuw. Kiepenkerels zijn marskramers die, met een mand (mars of kiepe) op de rug, boerderijen langs gingen
om stoffen en fournituren te verkopen.
Hannekemaaiers
waren seizoenarbeiders, die ook de
grens over trokken
om op de boerderijen
in Holland en Zeeland
te gaan helpen. Ze
konden ongehinderd,
met hun waren, de
grens over en hadden
hier ook geen werkvergunningen nodig.
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Als in Duitsland na 1890 de textielindustrie langs de grens van de grond
komt ontstaat er een tegengestelde beweging: arme sloebers uit de Nederlandse veenkoloniën vestigen zich in Overdinkel om in Gronau te gaan werken. Ook dan zijn de grenzen nog steeds open. En van paspoorten had men
nog nooit gehoord.

De grens vormde vóór 1900 dus geen barrière voor religie, werk, handel,
vergaderingen of liefde. En taal en gebruiken waren aan beide zijden grotendeels hetzelfde.
Maar tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) veranderde dat radicaal.
Het resultaat van de oorlog was dat de grenzen gesloten werden. Er kwamen allerlei maatregelen om te
voorkomen, dat
mensen van het
ene land naar het
andere
gingen.
Langs de gehele
BelgischNederlandse grens
werd zelfs schrikdraad gespannen
met 2000 volt.
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Hier in Losser werden vele mensen, vooral uit Overdinkel, op harde wijze
geconfronteerd met de sluiting van de Duitse grens. Wie voorheen in de
textielfabrieken in Gronau werkte, raakte werkeloos.
Als in de Eerste Wereldoorlog de grenzen met Duitsland en België op slot
gaan krijgen we bij de grens met een ander fenomeen te maken: de smokkel. Vóór 1914 bestond die nauwelijks.
Maar sinds die tijd werden niet alleen de grensovergangen bewaakt, maar
ook kwamen er overal langs de grens commiezenpaadjes en werd bij nacht
en ontij door de commiezen tegen smokkel gecontroleerd. De misschien
wel meest wonderlijke ‘smokkel’ was die van margarine naar Duitsland 1 .
Wagonladingen margarine die met kruiwagens de grens over werden gebracht.
Maar ook lang na de Tweede Wereldoorlog was er nog sprake van botersmokkel.
Vermakelijk is de geschiedenis van de Butternacht in Elten 2.
Was het nu zo dat de mensen geen besef hadden dat er een grens was? Dat
nu ook weer niet. We hebben al gezien dat geschillen tussen bijvoorbeeld
Overijssel en
de Graafschap
bijgelegd werden op een
speciale plek
aan de grens.
Maar grenzen
waren ook de
aangewezen
plek om misdadigers
te
bestraffen.

Oet Dorp en Marke 2017 no. 3 blz. 27.
Na de oorlog was het Duitse dorp Elten bij Nederland gekomen als Wiedergutmachung. Maar nadat de Duitse regering 125 miljoen D-Mark had betaald werd besloten dat het dorp op 1 augustus 1963 weer Duits grondgebied zou worden. In de
avond van 31 juli werd het dorp volgestouwd met boter en koffie, geheel legaal.
Toen de bewoners op 1 augustus wakker werden woonden ze in Duitsland en hun
koffie en boter was ook Duits. Geschat is dat het de importeurs 50 à 60 miljoen
gulden aan invoerrechten heeft bespaard.
1
2
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Op de kaart van Blaeu van het graafschap Bentheim uit 1649 staat de plek
aangegeven van de Twentse en de Bentheimse galg.(foto vorige pagina).
Het ‘Twentisch Gericht’ stond op de plek vlak bij de Dinkel die nu nog de
Galgenberg heet. Precies daar hadden al in 1618 het Landgericht Oldenzaal
en het graafschap Bentheim besloten om een grenspaal te plaatsen met het
wapen van het Landgericht aan de ene zijde en dat van Bentheim aan de
andere zijde. Die paal is enige jaren later voorzien van hetzelfde jaartal
(1659) als de Drielandsteen.
Wie via het Witteveen bij Haaksbergen naar de Haarmühle loopt
passeert ook zo’n plek. Precies op
de grens is sinds enige jaren weer
een replica opgericht van een
oude galg. En ook de heuvel
waarop de fabrikant Menko in de
Bardel een theekoepeltje bouwde,
bij grenssteen 5, staat bekend als
de Scherpenberg (waar de scherprechter zijn vonnis velde).
De grens had dus in vroeger tijden
een duidelijk justitieel aspect.
Als bijvoorbeeld Berend Lenfert in
1762 wegens moord door het
drostengericht gezocht wordt,
vlucht hij naar Bentheim en is daar
veilig. Hij weet dat er geen uitleveringsverdrag is tussen Twente en het Graafschap. Hij zal blij geweest zijn
met de grens.
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Ik denk dat het ongeveer zo was als nu met de gemeentegrenzen. Zelf woon
ik zo’n vijftig meter van de grens tussen Losser en Enschede en ik ga vrijwel
dagelijks een of meer keren over die gemeentegrens. Ik heb zowel in Losser
als Enschede vrienden, doe in beide plaatsen boodschappen, ben lid van
diverse clubs in beide plaatsen. In mijn dagelijkse leven is die grens totaal
onbelangrijk. Maar ik wéét wel waar die grens is. Daar waar de Hogeboekelweg overgaat in de Hogeboekelerweg, waar de huisnummers verspringen van 85 naar 451, waar het gemeentewapen op een bordje langs de weg
staat, daar is de grens. Ik merk er echter pas iets van als ik gemeentelijke
belastingen moet betalen of een bouwvergunning aan moet vragen. Zo stel
ik mij voor dat het in vroegere tijden ook was met de landsgrens.
Samenvattend kunnen we zeggen dat oorspronkelijk de grens een afbakening was van invloedssferen: waar hield de bestuurlijke macht van de een,
bijvoorbeeld koning Lotharius of de Utrechtse bisschop op en begon die van
de ander, bijvoorbeeld keizer Lodewijk de Duitser of de graaf van Bentheim.
Waar die grens lag was voldoende bekend, maar de grens was voornamelijk
een bestuurlijk fenomeen. De grens was ook een plaats van samenkomst
waar onderlinge geschillen werden opgelost. (Ook nu nog, denk aan de
besprekingen tussen Noord- en Zuid-Korea.)
Geleidelijk aan gingen inwoners van gebieden zich groeperen en ontstond
het besef van afzonderlijk naties, die werden gescheiden door grenzen. In
de achttiende eeuw zien we ook dat ‘Duitsers’ (bijvoorbeeld de graaf van
Bentheim en de abdis van Metelen) hun bezittingen in ‘Nederland’ van de
hand gaan doen aan ‘Nederlanders’.
Na de Franse tijd, en vooral na de invoering van importtarieven in 1822,
kreeg de grens, nationaal gezien, steeds meer een economische betekenis.
Maar van beide merkten de grensbewoners weinig. Handel en personenverkeer gingen gewoon door.
Pas in 1914 werd de grens naast een economische ook een politieke grens
en gingen grensbewoners en reizigers er daadwerkelijk iets van merken.
Tussen ‘wij’ en ‘zij’ kwam daarna ook een behoorlijke dosis vijandschap.
In 1985 werd er, weer aan de grens, in het grensdorp Schengen, een verdrag gesloten waarbij veel van wat er sinds 1914 aan barrières was opgeworpen, weer werd afgeschaft. En langs alle grenzen zijn er Euregio’s gekomen. Daarin is de grens vooral iets wat verbindt: gemeenten in een Euregio hebben iets gemeenschappelijks, ze delen samen een grens.
Frans Jacobs.
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Op zoek naar: ROELOF BIJKERK

(3 november 1907 – 11 januari 1946)

Tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936 – 1939) trokken ook vanuit Nederland mannen en vrouwen naar Spanje, om daar deel te nemen aan deze
strijd aan de zijde van de Republikeinse regering: socialisten, anarchisten,
communisten en strijders tegen het fascisme, soldaten, verplegers en
chauffeurs.
De originele vlag van het
Nederlandse bataljon Spanjestrijders, is in bewaring bij
het Internationaal Instituut
voor sociale geschiedenis te
Amsterdam.

Ook uit Overdinkel vertrokken enkele jongemannen, vol communistische
idealen om met de linkse republikeinen te vechten tegen generaal Franco
(1892 – 1975), die na zijn overwinning een dictatuur zou vestigen.
De broers Sint en Fokke Klijnsma uit Overdinkel zijn in juni 1937 samen naar
Spanje vertrokken. Over hun achtergrond is weinig bekend. Ze groeiden op
in het Duitse Gronau. Later woonden ze in Overdinkel. Hun verdere levensverhaal is, goed ingevuld, te vinden op de site ‘Nederlandse vrijwilligers in
de Spaanse Burgeroorlog’ van het Internationaal instituut voor sociale geschiedenis. Zij willen deze Nederlandse Spanjestrijders letterlijk en figuurlijk
een gezicht geven door hun leven te beschrijven.
Op die site staat ook het levensverhaal, voor zover bekend, van de in Losser geboren en overleden Roelof Bijkerk, geschreven door Sander van Bladel. (Wij hebben zijn tekst iets ingekort en aangevuld met enkele gegevens,
die we hebben kunnen achterhalen; red.)
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Kunt u de onderstaande informatie aanvullen of corrigeren dan horen we
dat graag.
Nadat de eerste vrouw van fabrieksarbeider Albert Bijkerk (Steenwijkerwold, 1876) op 21-jarige leeftijd overlijdt, trouwt hij in 1899 met Willemina
ten Brinke (Hardenberg, 1879). Uit dit huwelijk worden tussen 1899 en
1909 zeven kinderen geboren: vier dochters en drie zoons. Een kindje komt
levenloos ter wereld, twee kinderen overlijden als zuigeling. Roelof (geb. 311-1907 te Losser) is het zesde kind en de jongste zoon.
(De familie woonde in Overdinkel in het Tiekenveen. Roelof kon goed leren
en sloeg op de lagere school zelfs een klas over. Hij hield van lezen en beschikte later, na zijn terugkeer in Losser, over een grote kast met boeken;
red.).
Na het overlijden van vader Albert hertrouwt Willemina. Roelof woont
daarna met zijn moeder en stiefvader ook in Ede en Veenendaal. Maar als
zijn oudere zus, Hendrika Johanna, op 17-jarige leeftijd trouwt met een
Tilburger, gaat Roelof bij zijn zus en zwager in Tilburg wonen. Enige tijd is hij
'koopman' van beroep, en in 1926 staat Roelof in de Franse stad Roubaix
geregistreerd. Zijn moeder en stiefvader wonen dan ook in Tilburg. Zij zijn
blijkbaar hun dochter (en zoon) achterna gereisd.
Roelof vertrekt in januari 1937 naar Spanje. Over zijn verblijf daar weten
we het een en ander, omdat hij zich in oktober 1937 meldt bij het Nederlandse consulaat in Parijs en daar gehoord wordt door de consul. Bijkerk
verklaart dat hij in Nederland geruime tijd zonder werk was en daarom in
januari 1937 via Frankrijk naar Spanje is vertrokken. Naar eigen zeggen is hij
te voet naar de Franse hoofdstad gegaan om zich daar aan te melden voor
het Spaanse regeringsleger. Bij het kantoor van de communistische krant
L'Humanité wordt hij doorverwezen naar een wervingsbureau. Daar zorgt
men voor eten en onderdak. Na een paar dagen Parijs is Roelof met de trein
naar Perpignan vervoerd. Met de bus gaat het verder naar Figueres en weer
een paar dagen later komt hij in Albacete aan. Volgens zijn verklaring zou hij
uitsluitend als ‘hospitaalsoldaat’ dienst hebben gedaan en hij meldt ook dat
hij de rang van officier (luitenant) zou hebben bekleed. Hij is werkzaam aan
verschillende fronten, onder andere bij Madrid en Teruel en hij raakt gewond (aan zijn rug; red.). De Parijse consul heeft grote twijfels bij het verhaal van Bijkerk. Op enige ondersteuning hoeft deze, als het aan hem ligt,
dan ook niet te rekenen. Het laissez-passer (‘beplakt met allerlei zegels van
diverse Nederlandsche communistische verenigingen’) dat Roelof in Barcelona is verstrekt, mag hij behouden.
De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken stuurt de consuls in Barcelona en Parijs een week later een brief. Dit om nog maar eens duidelijk te
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maken dat als bekend is dat men in vreemde krijgsdienst actief is geweest,
dat er dan inderdaad niet tot ondersteuning of repatriëring dient te worden
overgegaan. Op 13 oktober bereikt Bijkerk desondanks Nederland.
Ook hij komt in 1939 voor op de CID-lijst met links-extremistische personen
(net als bijvoorbeeld Willem Game en zijn vrouw Grietje Leeuw (zie: Oet
Dorp en Marke 2017-2; red).
Hij werkt dan als wever/textielarbeider en gaat (weer) in Enschede wonen.
Terug in zijn geboortestreek kiest Roelof Bijkerk na de Duitse inval, voor een
rol in de illegaliteit.
In juni 1941 wordt ook in Twente een aantal CPN-leden gearresteerd. De
actie is zo goed voorbereid dat slechts twee communisten ontkomen. Roelof is een van hen en wordt sindsdien als voortvluchtig geregistreerd. (Hij
vindt een onderduikadres bij een bevriende familie in het buitengebied van
Overdinkel; red.). Amper een half jaar na de bevrijding zal Bijkerk op 38jarige leeftijd, als vrijgezel, in zijn geboorteplaats Losser overlijden op 11- 11946 (aan open tbc; red.)
Sander van Bladel
Voor de bronnen verwijzen wij u naar de website:
https://spanjestrijders.nl/

De Hoofdstraat in Overdinkel.
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TE VOET VAN GLANERBRUG NAAR LOSSER IN 1927
Glanerbrug (het nieuwe) is een dorp van fabrieksarbeiders, gesticht met het
oog op Gronau. Maar in Gronau is het niet meer dát (hyperinflatie door de
herstelbetalingen voor de schade van de Eerste Wereldoorlog; red.) , dus
gaat men tegenwoordig liever den anderen kant uit. Of zij hier nu nog wel
geschikt wonen? Heel frisch is de buitenlucht boven dit dorp ook niet.
De bodem, aanvankelijk meest weidegrond, glooit een weinig op, vooral
naar links. Aan den gezichtseinder overal bosch, enkele boomgroepen liggen daarvoor, maar in plaats van uitzichttorens steken fabrieksschoorsteenen erboven uit. Vier leege wagens, twee aan twee verbonden met de
paarden voor den eersten, rijden 't land in. Om nog hooi te halen, of reeds
rogge.
‘Als je naar Losser wil’, schreeuwt een der voerlui me toe, ‘moet je de draden maar volgen, dan ga je electrisch’.
'k Laat dat liever aan den postbode over, die per fiets de huisjes afgaat en
bij elk zoolang werk heeft, dat ik hem telkens weer inhaal. Neem dus het
eerste pad rechtsaf, dat u lijkt, om gauw de Glanerbeek te bereiken. Een
smal slootje geeft de richting aan, 't staat vol vergeet-mij-niet, met velddistel, kamille en valeriaan aan den rand. Dopheide bloeit in de buurt. Voor
ge 't weet staat ge op den straatweg, even Zuidwaarts en dan op de brug.

De Glanerbeek bij de jeneverstokerij van Viefhues.
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De Glanerbeek is op 't oogenblik een bescheiden watertje, dat kalm en glad
over lichtbruine bedding vloeit, diep liggend en in de schaduw. Roodbont
vee graast aan hare oevers, tusschen boomen. Zij krijgt niet veel kans, want
iets Noordelijker neemt de Dinkel haar op, en meteen de Elsbeek die, van
Westwaarts gelegen moerasgrond komend, eerst nog den straatweg
breekt. En daar is de Dinkel zelf, even den weg rakend, de beruchte Dinkel
die verderop nóg meer beekjes opslokt en ervan groeit zoodat zij, tusschen
Denekamp en Ootmarsum al, in regentijd een stroom kan wezen van geweld, een Amazone in 't klein die het halve bosch onder water zet. Maar nu
is 't droge, warme Zomertijd. Op het land slaan mannen de zicht in 't koren.
Daarachter verrijst de groote nieuwe textielfabriek van Van Heek. Nog niet
geheel in bedrijf, licht een voerman me in, met zijn wagen turf naar Losser
rijdend.

De nieuwe textielfabriek L. van Heek & Zn.
‘Zoo, ga je naar de Zandbergen? Jammer, dat je er Zondag niet was, toen
waren er wel 3000 man, 't kan in Scheveningen niet drukker zijn geweest’.
(Hij is er erg trotsch op.) Voor ons is het niets, wij hebben de Dinkel altijd
vlakbij, maar die lui uit de stad willen graag eens in de vrije natuur zwemmen. O, hij moet erom lachen, al die meisjes en vrouwen, in de Dinkel, zelfs
grootmoeders al kunnen ze haast niet meer loopen, de Dinkel in!’
Gelukkig, dat de 3000 man er vandaag niet zijn. De wandelaar heeft al genoeg aan drieduizend schillen en papieren, welke zij Zondag daar hebben
achtergelaten, en aan de drie of vier families benevens eenige alleen
zwemmende heeren, die er zijn.
Daar zijn meer menschen die deze Anabasis (expeditie naar het binnenland;
red.) liever niet zien: twee nabij wonende boeren, een ten Noorden en een
ten Westen, die de toegangswegen langs hun huizen hebben versperd,
waardoor de menigte genoodzaakt is, in wijden boog van Losser uit Noordwaarts te gaan om de Zandbergen te bereiken.
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Toerisme in de Losserse Zandbergen.
Hetgeen de wandelaar, die trouwens nog van niets wist, niet belette op
eigen manier meer rechtstreeks het punt te naderen. Na den turfman gegroet te hebben, ging hij rechtsaf, langs een korenveld, den grintweg op
naar OverdinkeI. Over de Dinkel. Dan, even voorbij café Hassink, linksaf 't
bosch in.

Café Hassink/Elfrink/Morshuis/Van Ommen, nu De Dinkelbrug (Posthumus).
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Het geurde hem tegemoet: hooge hei, berken en dennen en bezemkruid
met welriekende zwarte peulen. Over de Ruenbergerbeek, volgende Dinkelversterking, lag ter plaatse een bruggetje. Nu moet hij wat links houden, bij
eene splitsing waar een turfgat vol water staat, het linker pad nemen voorbij een bouwvallig boerenarbeidershuisje, en zoo rechtuit tot aan een der
verboden wegen, dwarsweg voor hém, een laantje van hoogere boomen.
Daar liggen een paar boerderijen; rechtsom langs de achterste raakt hij
dieper 't bosch in en op een weggetje, dat al gauw begint te stijgen. De
dennen worden hooger, gemengd met eikenhakhout, bezemkruid en later
jeneverbes. Totdat, in de diepte, ineens de Dinkel opblinkt, de beroemde
bocht met het 's Zondags dicht bevolkte strand. Alleen waar geen strand is,
aan 't steilste gedeelte, zijn de nesten der oeverzwaluwen talrijk.
Een rustig plekje om te zitten is nog wat verder. De bocht voorbij, 't bosch
weer in en rechtsom tot aan de andere boerderij. Achter de wei voor 't huis,
aan de overzijde van het pad, stroomt weer de Dinkel. 't Hek geopend en
erover heen; een kalme wandelaar mag dat wel doen, altijd op voorwaarde
dat hij het hek achter zich sluit. Een smalle hooge vonder voert naar den
overkant, en daar is het plekje onder beweeglijke populieren, tegen een
roggeveld waarin de korenbloemen op sommige punten overheerschen.
Hier in 't gras liggend wordt ge door geen mensch in uwe rust gestoord.
Alleen wat koeien van de wei bij 't Zandhuis grazen aan den stroom; straks
komen melkers van de boerderij en tevreden loopen ze op hen toe.

’t Zaandhoes (erve Bosman, niet te verwarren met het gewaarde erve Bosman). De zandhopen lagen hier zo dicht bij de boerderij, dat je, als je er bovenop stond, in de schoorsteen kon kijken.
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Er was daarachter een man aan ’t maaien. Ik had zijn zeis 't droge graan
hooren snijden, totdat hij haar op den schouder legde om naar huis te gaan
en een stukje te eten. We loopen samen op, 't smalle paadje langs de korenvelden, naar Losser toe. De rogge is laat dit jaar, vertelt hij, wel 8 dagen.
Verderop, in Enter, spraken ze van anderhalve week. Op den stadsmensch
maakt het misschien geen indruk, maar den landman tellen alle dagen. Wij
steken een boerenerf over, hij mag dat vanzelf en ik, omdat ik met hem
ben, en bereiken den ‘Zwarten weg’ (Gildehauserweg; red.),die inderdaad
zwart is, den eigenlijken toegangsweg tot de Zandbergen.
Toen werd ik daarover ingelicht. Och, 't is allemaal schuld van de vreemdelingen, ze vernielen te veel, hun kinderen halen de eieren bij den boer uit
het kippenhok, dan zegt die ten slotte: ‘Je blijft van mijn erf’. Nu zijn de
bergjes voor een deel verkocht ‘aan de rooien zal ‘k maar zeggen’, d.w.z. de
arbeiderscoöperatie ‘Tot steun in den strijd’ te Enschede, die er een rusten ontspanningsoord van maken wil. (Het K.L. Smitoord. Zie: Oet Dorp en
Marke 2013-2, pag. 10; red.)

Het vakantieoord in de Losserse Zandbergen. Op deze foto is goed te zien
hoe weinig begroeiing er nog maar was.
Hij wijst me nog zijn huisje, dan ga ik weer alleen.
Eenzaamheid van korten duur, want ras sta ik midden in 't dorp op het
pleintje voor den ouden kerktoren.
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De Oude Toren met
links het Nijweertshoes.
Deze zogenoemde ‘akkerburgwoning’ werd in
de twintiger jaren van
de vorige eeuw gesloopt en door de nieuwe eigenaar elders
weer opgebouwd en in
gebruik genomen als
veestal. Maar de boerderij kreeg een nieuw
leven als galerie ’t Nien
End’ op Erve Kraesgenberg.
En als ik deze oude toren bekeken en ‘genomen’ heb en het huis zoek met
den gevelsteen (het Teijlershuis; red), blijkt vlak ervoor een gezelschap in rij
zoo maar op de straatkeien te zitten, in gemoedelijk gesprek. Gaarne bereid, inlichtingen te geven. Het huis is kort geleden in tweeën verhuurd
(nieuwe nummering D 178 en 179), elk heeft een deur van de poort tot
voordeur en dus de helft van den steen, welke sluitsteen van den poortboog is.
De spreuk erop geeft meteen 't stichtingsjaartal, aldus: ChrIstVs/soLVs
est/serVator/MVnDI, d.i. te zamen 1672. Een der rampjaren van Berendje!
Ook Losser heeft moeten branden (1665); de steen is dus van den herbouw.
Toepasselijk opschrift. Nietwaar, de herbouwer moet zooiets gedacht hebben van: Christus solus en niet Berendje van Galen. Zoo'n bisschop nog
wel....

De sluitsteen van het Teylershuis.
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Een van 't gezelschap, de dorpsbarbier, staat op en loopt een eindje mee.
Hij wijst me een nog ouder huis, tegenwoordig onbewoond en als schuur in
gebruik, dat door den brand gespaard het oudste van Losser zou zijn.
Dan vraag ik naar het ‘Zomerhuis’.
‘O, dat kunt U gerust gaan zien, de bewoner is een neef van me’. Daarop
loopt hij terug naar de anderen. Best. Het blijkt weliswaar geen lustslot in
een groot bosch, wat de naam deed vermoeden, doch een nederig huisje
aan de straat, met als eenige bezienswaardigheid een groote eikenhouten
schouw in de betrekkelijk kleine voorkamer. Ik verontschuldig mijne komst een schreiend kind wordt juist op moeders schoot uitgekleed omdat het
ziek is en naar bed moet - terwijl ik de recommandatie van den neef overbreng. ‘Een néef, van mij?’ roept ze verwonderd, bijna verontwaardigd uit.
Een oudere vrouw, bij 't raam gezeten, mompelt eenige geruststellende
woorden... O, van mijn mán!’ Ik vreesde al, dat dit de recommandatie aanmerkelijk verzwakte, maar neen, 't was toch goed. ‘Ga je gang’.
Het zware eiken bovenstuk (van de schouw; red.) rust op twee eiken pilaren. Het is met twee huismerken in medaillon en de letters W W en S B, het
jaartal 16-54 en, in 't midden, eene bloemenguirlande versierd; op den
eenigen zijkant staan deze woorden: AN GOTTES SEGEN/IST ALLES GELEGEN. De tegels in den achterwand kleuren blauw-paars-blauw; de blauwe
vertoonen, binnen den ring, een bloeiende plant in pot.
(In Losser ging later het verhaal, dat deze schouw in het Rijksmuseum
Twenthe staat. Maar de schouw die daar is ingebouwd, is van zandsteen.
De spreuk is wel hetzelfde, maar die werd veel gebruikt; red.)

Het Sommerhoes.
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Ik kom ook terug bij 't gezelschap op de keien. De barbier wil nog meer laten zien en brengt me voor de woning van den plaatselijken oudheidkundige, een timmerman, vandaag helaas op karwei. Zijn huis (Froenshuis; red.)
is vooral merkwaardig, doordat hij 't zelf meer in antieken stijl bracht, o.a.
door 't aanbrengen van twee uitgezaagde paardekoppen bovenaan den
puntgevel. Omdat hij dit heidensche symbool, evenals de baksteenen ‘donderbezems’, naast de staldeur in den muur gemetseld, in deze Christelijke
tijden en dan zoo hoog aan zijn huis wat te bar vond, had hij bovenop de
koppen twee koperen kruisjes geplaatst. Hierdoor werd het tot eene soort
geloofsovertuiging: Christus, meer dan Wodan; welk getuigenis echter in de
eeuw van Plechelmus meer zin zou gehad hebben, dan in de onze. Wij
stonden hierover nog te praten, toen des kappers winkeldeur rinkelend
openvloog, zijn vrouw naar buiten schoot en over de straat gilde: ‘'n Klant!’
Hij weg.
De topgevel van het Froenshuis.
'k Had nog éen bezoek te brengen, bij den bakker. Ook aan de koele pomp achter zijn winkel;
hij kwam gedienstig met een kommetje aandragen, maar 'k hield mijn bekertje reeds in de hand.
't Licht gele water smaakte niet slecht op dezen
heeten dag. En toen ik met mijn half brood onder
den arm de bakkerij verliet, stond daar een dikke
man vriendelijk te lachen, vragend of het gesmaakt had. Zoo was iedereen
tegemoetkomend, gelijk dorpsmenschen, vooral der minder rijke provincies, dat kunnen zijn; want stadsleven, of rijkdom en deftigheid op 't platteland, bevorderen dit soms niet. Zelfs de veldwachter, die me even later op
den weg naar Oldenzaal aanhield, om te weten of ik werkelijk een Nederlander was, keek alleen maar een beetje ernstig - 'k ben er zeker van - omdat men nu eenmaal als veldwachter niet ál te innemend mag zijn tegen
iemand, dien men aanhoudt.
Boven Losser had de donder even gegrommeld en waren eenige regendroppels neergevallen; doch de bui dreef over. 't Was een lichte Zomerzonnedag, die den mensch behaagt wanneer hij, zonder veel inspanning, wat
slenteren en liggen kan. De wandelaar nam zich voor, tot Oldenzaal zooveel
mogelijk in de schaduw te blijven. Hij had zijn geheelen middag nog voor
zich en kon afdwalen naar 's harten lust. Dus ging hij, achter de steenbakkerij om, een zandweg op en liet spoedig eerst den rugzak, daarna zichzelf in 't
hooge gras neervallen, vlak bij het bruggetje over de Bethlehemsche beek
(Dinkelwaarts). Iedereen deed op dat oogenblik zijn slaapje.
Tekst uit: Wandelingen door Nederland-Overijssel; door J.A. Jolles (1928).
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