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Omslagfoto: De ‘cover’ van het jubileumboek dat op 16 november 2019 ge-

presenteerd wordt. Lees in dit nummer hoe u als lid een exemplaar van dit 

prachtige boek als jubileumgeschenk kunt ontvangen. En ook hoe u nog tot 

14 september a.s., voor slechts 10 euro, extra exemplaren kunt bestellen. 
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VAN HET BESTUUR 

In memoriam Marianne Poorthuis – Smit 

Op 26 juli overleed Marianne Poorthuis – Smit (1938 – 2019). De Historische 

Kring is sinds vele jaren met haar avonden te gast bij Grand Café (eerder Ho-

tel) Smit aan de Brinkstraat. In dit historische pand runde zij het horecabe-

drijf, samen met haar echtgenoot Herman, die in 1991 overleed. Zij was de 

vijfde generatie in deze horecafamilie en de laatste naamdrager. 

Op onze avonden zat ze altijd op haar vast plek aan de bar. Dat ze daar op de 

komende avond in oktober niet meer zal zitten geeft een leeg gevoel. Mari-

anne had veel interesse in de plaatselijke geschiedenis en ook veel histori-

sche kennis, die ze graag bereid was te delen. Met vragen kon je altijd bij haar 

terecht.  

De laatste jaren deelde ze ook uit het ongetwijfeld rijke familiearchief. In 

2013 gaf ze inzage in het boek met markegegevens, dat Andries Kuperus fo-

tografeerde en digitaliseerde. Frans Jacobs verdiepte zich in de materie en 

schreef op basis daarvan in 2014 het boek ‘Recht en onrecht in de Marke 

Losser’, dat al onze leden ontvingen als cadeautje ter gelegenheid van ons 

45-jarig bestaan in dat jaar.
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Op de foto op de vorige pagina ziet u Marianne Poorthuis - Smit samen met 

Frans Jacobs bij de presentatie van ‘Recht en onrecht in de Marke’.  

Vervolgens kwam ze regelmatig foto’s en archiefmateriaal brengen en ook 

bijzondere voorwerpen. 

Met Marianne hebben wij een bijzondere vrouw verloren, aan wie wij goede 

herinneringen bewaren. 

Schenkingen etc. 

Van de schenkingen uit de afgelopen periode melden wij die van een aantal 

bijzondere bidprentjes door de heer Herman  Benneker. Het meest bijzon-

dere is dat van Anthonius van Gils, overleden op 10-07-1834. Het is nu het 

oudste prentje in onze collectie. Het prentje is afgedrukt op pag. 13 hierna. 

Ook ontvingen wij ter bewaring het archief van de (opgeheven) afdeling Los-

ser van de UVV (Unie van Vrijwilligers). Dit archief zal door ons worden be-

werkt en (globaal) toegankelijk worden gemaakt. Wij hopen dat er stof ge-

noeg gevonden wordt om hierover t.z.t. in Oet Dorp en Marke eens te publi-

ceren. 

Misschien bevinden zich op zolders of kelders in Losser, Overdinkel en Glane 

meer archieven van opgeheven verenigingen etc. die daar dreigen te ‘ver-

pauperen’. Kom, als u zo’n archief onder uw hoede heeft eens langs bij de 

HKL om te overleggen welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat 

soms waardevolle informatie verloren gaat.  

AGENDA 

HKL bestaat 50 jaar 

Dit najaar staan onze bijeenkomsten helemaal in het teken van ons 50-jarig 

jubileum. 

Losser in de zestiger- en zeventiger jaren van de 20-ste eeuw 

Op maandag 14 oktober staan we stil bij de tijd waarin de HKL werd opge-

richt. Door middel van een PowerPoint presentatie kijken we terug naar de 

jaren voor en na 1969. Een periode waarin Losser een beetje geworden is 

zoals het nu is en die veel van onze leden zelf meegemaakt hebben, ook de-

genen die hier niet geboren maar inmiddels wel getogen zijn. 

Zoals gebruikelijk vindt de bijeenkomst plaats in Grand Café Smit en begint 

om 20.00 uur 
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Jubileumreceptie 

Het 50-jarig jubileum zal officieel gevierd worden tijdens een receptie op za-

terdagmiddag 16 november in de Sporthal bij het Trefhuus in Overdinkel. 

Deze receptie begint om 15.00 uur. Zowel onze voorzitter Thea Evers-Evers 

als burgemeester Cia Kroon zullen tijdens deze receptie stil staan bij de be-

tekenis van de HKL voor Dorp en Marke Losser. 

Wij nodigen hierbij alle leden van harte uit om deze feestelijke bijeenkomst 

bij te wonen. Vrijwilligers, sponsoren en andere relaties zullen ook een per-

soonlijke uitnodiging ontvangen. 

Jubileumboek ‘Kroniek van Dorp en Marke Losser’ 

Tijdens de receptie zal ook het jubileumboek ‘Kroniek van Dorp en Marke 

Losser’ worden gepresenteerd. Het eerste exemplaar zal worden aangebo-

den aan de burgemeester van Losser, mevrouw Cia Kroon. Het boek is sa-

mengesteld door onze voormalige secretaris Georg van Slageren, die daarbij 

gebruik gemaakt heeft van de canon van Losser en veel andere resultaten 

van door de HKL in de afgelopen vijftig jaar verricht onderzoek. Thea Evers, 

onze voorzitter, schreef een hoofdstuk over de geschiedenis van de HKL zelf. 

Meer informatie over dit boek, dat al onze leden als jubileumgeschenk zullen 

ontvangen, heeft u al kunnen lezen in Oet Dorp en Marke 2019/2. Het wordt 

gegarandeerd een mooi en rijk geïllustreerd boek dat voor € 20 te koop zal 

zijn.  

Leden kunnen nog tot 14 september (verlengde termijn) voor slechts € 10 

extra exemplaren kopen. Na die datum geldt ook voor hen de reguliere ver-

koopprijs. 

Hoe kunnen leden het boek krijgen? 

Leden die Oet Dorp en Marke  altijd per post ontvangen krijgen hun gratis 

exemplaar na 16 november thuis bezorgd.  

Alle overige leden kunnen hun gratis exemplaar afhalen als volgt: 

Inwoners van Losser 

in ’t Lossers hoes van maandag 18/11 tot en met woensdag 20/11 van 10.00 

tot 16.00 uur. (Zaal 1.25; aan het eind van de gang op de eerste verdieping). 

Inwoners van Overdinkel en Glane 

In ’t Trefhuus op maandag en dinsdag 18 resp. 19/11 van 10.00 tot 16.00 uur. 
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DOKTER FREDERIKS 
(Over zijn leven als arts in Losser, zijn afscheid en zijn overlijden) 

Delpher is een website ontwikkeld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek 

met gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften 

etc. De website werd op 20 november 2013 gelanceerd. De naam Delpher 

verwijst naar het woord ‘delven’ = spitten, (op)graven, winnen en is tevens 

gebaseerd op Delphi, het beroemde orakel. Delpher is gratis toegankelijk en 

stelt ongeveer 1,3 miljoen kranten, 320.000 boeken en 1,5 miljoen tijdschrif-

tenpagina's gratis beschikbaar. Het aanbod groeit gestaag. 

Delpher is dus een bijna onuitputtelijke bron van informatie ook voor de lo-

kale geschiedenis. Een mooi voorbeeld daarvan leest u hierna. Andries Kupe-

rus duikelde de verhalen over dokter Frederiks op en bewerkte ze tot een lees-

bare staat. 

Dokter Frederiks legt de praktijk neer (1932) 

In den loop der jaren is dokter Frederiks in Losser en omgeving een geziene 

en beminde figuur geworden. Bij dag en nacht stond hij met zijn kennis klaar 

om zoo mogelijk genezing te brengen en als vriend te troosten. Op den 

22sten Augustus 1897 vestigde hij zich als ongehuwd arts in Losser, en nam 

zijn intrek in het café Smitkes. Toen hij op 30 Januari 1898 in het huwelijk 

trad, was er slechts een arbeiderswoning beschikbaar, en deze werd zoo 

goed en kwaad als het ging, tot dokterswoning ingericht. De keuken werd tot 

spreekkamer gepromoveerd, de opkamer moest als apotheek dienen en een 

schuurtje als wachtkamer. Het spreekt vanzelf, dat dit geen ideale toestand 

was; in de schuurwachtkamer was het bijvoorbeeld in den winter zoo koud, 

dat de boeren in de keuken bij het fornuis kwamen zitten om zich te verwar-

men. Later nam dokter Frederiks zijn intrek in een nieuw huis, gebouwd door 

den heer Holtkamp.  

Deze woning, gelegen tusschen de Oldenzaalsche en Enschedeschestraat, 

werd zijn eigendom, en nog heden woont dr. Frederiks daar. Met paard en 

rijtuig bezocht hij zijn veraf wonende patiënten; de wegen waren over het 

algemeen zeer slecht. Alleen naar Oldenzaal lag een harde weg, maar ook 

hierin waren vanwege de Bentheimersteenen tallooze kuilen en gaten. 

Vooral des nachts, wanneer de dokter er op uit moest, was zoo'n tocht ont-

zettend zwaar, en in het najaar gebeurde het geregeld, een dozijn keeren, 

dat hij met z'n karretje in de sloot langs den weg terecht kwam. Zijn leven 

was dan ook zoo moeilijk dat hij 't onmogelijk langer had kunnen uithouden, 

wanneer er geen verbetering in uitzicht was geweest. Behalve harde wegen  
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kwam er de stoomtram die Losser met Oldenzaal en Gronau verbond. Ook in 

het verkeer per voertuig kwam verandering; motorfietsen tuften over de we-

gen; de auto kwam in zwang en door een en ander kon de praktijk, welke 

vroeger twaalf uren eischte, in zes uren worden afgewerkt. Losser groeide, 

Losser ging vooruit en is, vergeleken met den tijd toen dr. Frederiks zich er 

vestigde een flink, aanzienlijk dorp geworden, zoodat zelfs een tweede dok-

ter noodig werd. De jaren verstreken, maar nog steeds gaat dr. Frederiks er 

op uit. Spoedig zal hij echter zijn practijk opgeven en Losser verlaten, want in 

een meer moderne omgeving wil hij de rest van zijn leven slijten. Steeds 

heeft hij hard gewerkt, altijd was hij in de weer, dat lag zoo in zijn natuur. 

Deze natuur zal zich ook niet verloochenen, wanneer hij Losser heeft verla-

ten. Hij is niet van zins te gaan rentenieren, een leventje van dolce far niente 

te gaan lijden, maar hij wil trachten zich verder verdienstelijk te maken in een 

controleerende of adviseerende functie, zoodat hij zeer waarschijnlijk in of 

nabij een groote stad gaat wonen. Dokter Frederiks wil Losser verlaten, maar 

een feit is, dat velen hem noode zien vertrekken, want hij was, zooals wij 

boven reeds zeiden, niet alleen dokter, maar ook een vriend van allen. Dat 

het hem goed moge gaan, is zeker de wensch van Losser's ingezetenen. 

Het afscheid van dokter Frederiks (1933) 

Gistermiddag heeft Dr. Frederiks afscheid genomen van Losser en zijn bewo-

ners. Dit afscheid is echter niet in stilte genomen. Eenige heeren hadden de 

laatste weken niet stil gezeten, maar in der haast een comité gevormd om 

den sympathieken arts, die na noesten arbeid zijn praktijk neerlegde, een 
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waar afscheidsfeest te bereiden. En we kunnen al dadelijk mededeelen, dat 

dit in alle opzichten schitterend is geslaagd. Nauwelijks had de klok van den 

ouden dorpstoren, die hier bij alle plechtigheden het sein moet geven, vier 

doffe slagen laten hooren, of de stilte werd in het vredige dorpje verbroken, 

door de Lossersche harmoniegezelschappen, welke onder het spelen van een 

opgewekten marsch naar het doktershuis trokken. In minder dan geen tijd 

hadden zich hier naar schatting meer dan duizend toeschouwers verzameld, 

om de plechtigheid bij te wonen. Nadat de muziekcorpsen ‘Excelsior’, ‘Sem-

pre Crescendo’ en ‘Kunst en Strijd’ zich nogmaals hadden laten hooren, sprak 

de heer H.N. Nusmeijer een afscheidsrede uit.  

Muziekvereniging ‘Sempre Crescendo’ met het vaandel dat hen werd aange-

boden t.g.v. het 5-jarig bestaan in 1924. Waarschijnlijk is de foto in dat jaar 

gemaakt. De muzikanten dragen nog geen uniform; dat begon pas in 1928 

met de aanschaf van petten. 

Was het, aldus spr., in 1897 voor ons inwoners van Losser een groote verras-

sing, toen de mare als een loopend vuurtje door dorp en omgeving ging, dat 

zich een dokter in ons afgelegen, van goede verbindingen verstoken dorpje 

kwam vestigen, evenzoo was het voor ons thans een verrassing, toen voor 

zeer korten tijd bekend werd, dat gij Losser zoudt gaan verlaten en uw prak-

tijk en eigendommen aan een opvolger had overgedaan. Toen u zich in 1897 

te Losser vestigde, was dit voor ons dorp en omgeving een ware oplossing. 

Immers ongeveer twintig jaren waren wij van een plaatselijken geneesheer 

verstoken geweest en moest men geneeskundige hulp halen van Oldenzaal 

of Gronau. Met hoeveel moeilijkheden dit gepaard ging en met hoeveel tijd-

verlies, behoeven wij nauwelijks in herinnering te brengen. Alleen naar Ol-

denzaal ging een hobbelige weg, welke men destijds straat noemde. Deze 
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was echter bij slecht weer nog te gebruiken. Geheel anders was het met den 

weg naar Gronau, waar men bij slecht weer door modder, en bij droogte door 

mulle zandwegen zijn geneeskundige hulp moest gaan halen. Moderne ver-

voermiddelen zooals wij die thans kennen, bestonden niet en alles moest te 

voet geschieden. Nadat de geneeskundige de reis naar Losser ondernomen 

en den patiënt behandeld had, moest opnieuw de weg naar Oldenzaal, Gro-

nau of Epe (omdat Gronau destijds geen apotheek bezat) afgelegd worden, 

om medicamenten te halen. Hierdoor ontstond zeer veel tijdverlies, soms 

wel een dag, en wie weet hoeveel zieken van dit tijdverlies het slachtoffer 

zijn geworden. Het was derhalve alleszins verklaarbaar, dat uw vestiging in 

Losser in 1897 met groote blijdschap begroet werd. Ongeveer 35 jaar, het 

belangrijkste stuk van uw leven, hebt gij hier onafgebroken uw vaak zoo 

moeilijke taak verricht. Gij hebt het aangedurfd de moeilijkheden, welke hier 

bestonden, te trotseeren. Gij hebt er genoegen mee genomen, na eenigen 

tijd in Hotel Smit uw intrek te hebben genomen, bij uw huwelijk een eenvou-

dige arbeiderswoning te betrekken, waarvan de opkamer diende tot spreek-

kamer en een afzonderlijk staand schuurtje tot wachtkamer. Waar men even-

wel begreep, dat een dergelijke behuizing onhoudbaar was, doch kapitaal-

krachtige menschen ontbraken, vond Losser in den heer H. G. Holtkamp een 

ondernemend man, die voor u een passend huis bouwde, wat later uw ei-

gendom is geworden en tot heden door u bewoond werd.  

Wanneer ik nu nog gewaag van de onnoemelijk vele bezwaren, die in het 

eerste tiental jaren alle moesten worden overwonnen, de groote afstanden 

en algemeen slechte wegen, welke gij bij dag en nacht moest gebruiken, dan 
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is het volkomen verklaarbaar, dat wij dit heden met waardeering gedenken. 

Ook in het burgerlijk leven hebt gij u nooit onbetuigd gelaten. Missen wij in 

de toekomst uw geneeskundige kennis, ook uw gezelschap zullen wij, hoe 

ongaarne ook, moeten missen. Ook mevrouw, vervolgde spr., komt een 

woord van lof en hulde toe voor de wijze waarop zij zich in Losser wist in te 

leven en zich in alle kringen der bevolking te bewegen. Ook over dit feit willen 

we heden onze waardeering uitspreken. Hoewel wij u nog gaarne in ons mid-

den hadden gehouden, wij mogen u niet misgunnen, dat nu de jaren klim-

men, uwe taak gemakkelijker wordt en u nog wat meer van het leven zult 

kunnen genieten dan Losser U bieden kan. Moogt gij beiden nog lang gezond 

en sterk blijven, en moogt gij in uwe nieuwe woonplaats, de Residentie, al 

datgene vinden, wat gij er van verwacht. De ingezetenen van Losser hebben 

gemeend hunne waardeering niet alleen in woorden te moeten uitdrukken. 

Op veelvuldig verzoek heeft zich ons comité gevormd en dit heeft een oproep 

gericht tot de Ingezetenen, om u een blijvende herinnering aan uw werk al-

hier aan te bieden. Wij zijn in onze verwachtingen niet teleurgesteld. Het is 

een geheel vrijwillige en spontane uiting van dankbaarheid geweest. Mogen 

wij u dan dit huldeblijk, een zilveren presenteerblad met inscriptie, van Los-

ser's ingezetenen aanbieden en de hoop uitspreken, dat gij daarvan nog lang 

gebruik moogt maken. Wij geven u de verzekering, dat wij u gaarne in onze 

herinnering zullen bewaren, terwijl wij wederkeerig hopen dat u Losser ook 

niet vergeten zult. Zich tot mevrouw Frederiks richtende, zeide spr.: Al heb 

ik reeds even uw naam genoemd, toch zou het onvoldoende en ondankbaar 

zijn, wanneer wij ons niet nog met enkele woorden speciaal tot u richtten. 

Immers wij weten, hoe u ook met Losser hebt meegeleefd, hoe u het belang-

rijkste deel van uw leven hier in ons midden hebt doorgebracht, uw gezin 

hebt gevestigd, uw kinderen hebt zien opgroeien. Ook weten wij hoe u 

steeds een hulp en steun waart vóór uw man, hoe u hem terzijde stond en in 

moeilijke gevallen hem behulpzaam was en zijn taak daardoor verlichtte. Wij 

willen tevens onze waardeering voor u uitdrukken, door u als herinnering aan 

Losser en aan al het goede wat het u bracht, ook een stoffelijk blijk van waar-

deering aan te bieden. Vervolgens is mij opgedragen namens de drie muziek-

vereenigingen te Losser, welke u een serenade zullen brengen als blijk van 

genegenheid, u alle goeds voor de toekomst en nog een lang en gelukkig le-

ven toe te wenschen. En nu, waar het uur van scheiden spoedig aanbreekt, 

zeggen wij u allen hartelijk vaarwel, doch niet voor altijd. Wij hopen u nog 

menigmaal in Losser weer te zien en roepen u derhalve gaarne een tot weer-

ziens toe. Hierna speelden de drie muziekkorpsen gezamenlijk „Lang zullen 

ze leven". Dr. Frederiks spreekt vervolgens de aanwezigen toe. Hij dankte de 

talrijke belangstellenden, het huldigingscomité en de muziekkorpsen, voor 

de eer welke hem hier werd aangedaan. In het kort schetste hij nog even den 



Oet Dorp & Marke Losser 2019-3 ǀ 11 

toestand, uit den tijd toen hij zich te Losser vestigde, onder welke omstan-

digheden hij hier gewerkt had en Losser had lief gekregen. Slechts noode kon 

hij er nu van scheiden. Nooit had hij voor zoo'n groote menschenmenigte 

gesproken, maar zich afzijdig gehouden en het afgedaan in een ziekenkamer, 

spreekkamer of in kleinen kring. Spr. zag hier rondom zich vele vrienden, 

vriendinnen en bekenden, zoowel ouden als jongen, het tweede geslacht, bij 

welks ontwikkeling hij een belangrijke rol heeft vervuld. Na deze toespraak 

brachten de aanwezigen een driewerf hoera op den eminenten arts uit, 

waarna de muziekkorpsen nog eenige vroolijke marschen speelden. Het 

plechtige afscheid behoorde hiermee tot het verleden. Van verschillende zij-

den werden den dokter nog geschenken aangeboden. Dr. Couvreur heeft zijn 

praktijk overgenomen. 

‘Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant’ 

Dokter Frederiks in 1932 

DOKTER J. G. FREDERIKS.  Oud-geneesheer in Losser. Te Rotterdam is Zater-

dag (11 februari 1939; red.) op bijna 71-jarigen leeftijd overleden de heer J. 

G. Frederiks, die gedurende ongeveer 35 jaar, tot eind Januari 1932, alhier

de geneeskundige praktijk heeft uitgeoefend en een geziene en beminde fi-

guur werd door de wijze, waarop hij bij dag en nacht met zijn kennis klaar

stond, om zoo mogelijk genezing te brengen en om als vriend te troosten.
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Publicatie van 22 mei 1937 in het Nederlands Tijdschrift voor de Genees-

kunde naar aanleiding van het 40-jarig artsen-jubileum. 

Begrafenis dokter J. G. Frederiks. 

Onder groote belangstelling werd gisteren op Crooswijk te Rotterdam het 

stoffelijk overschot van dokter J. G. Frederiks, die gedurende ongeveer 35 

jaren alhier de geneeskundige praktijk heeft uitgeoefend, ter aarde besteld. 



Oet Dorp & Marke Losser 2019-3 ǀ 13 

Nadat de kist in de groeve was neergelaten en deze met talrijke bloemstuk-

ken was gedekt, werd allereerst het woord gevoerd door den heer H. N. Nus-

meijer uit Losser, die sprak als vriend van den overledene en mede namens 

de oud-patiënten uit Losser. Spr. wees op de uiterst moeilijke omstandighe-

den, waaronder dokter Frederiks den eersten tijd te Losser zijn praktijk heeft 

uitgeoefend. Dokter Frederiks, aldus spr., heeft echter deze moeilijkheden 

aangedurfd en daardoor Losser uit zijn isolement op geneeskundig gebied 

bevrijd. De oudpatiënten uit Losser zullen dokter Frederiks nimmer vergeten. 

Nog steeds wordt er over zijn werk te Losser met waardeering en hoogach-

ting gesproken. Vervolgens sprak mr. Jurg uit Den Haag. Deze schetste de 

goede eigenschappen van den overledene als echtgenoot, vader en vriend. 

Ook wees de heer Jurg op het eenvoudige en goedmoedige karakter van den 

dokter, dat hem in zeer breeden kring bemind deed zijn. De zoon van den 

overledene dankte voor de laatste eer zijn vader bewezen.  

"Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant". 16-02-1939.  

 Andries Kuperus 

OUDSTE BIDPRENTJE 

Bij de bidprentjes die wij onlangs van Herman Benneker ontvingen troffen wij 

ook dit bijzondere bid- of doodsprentje aan van Anthonius van Gils, die over-

leed op 10-07-1834. Bijzonder omdat dit nu het oudste prentje is in  onze col-

lectie die op dit moment (begin augustus) al 25.400 gedigitaliseerde exem-

plaren telt.
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KLOKKENROOF 

Een jaar lang waren twee oude klokken uit de Martinustoren in het nieuws 

omdat ze na de transformatie van gemeentehuis naar Kulturhus ’t Lossers 

hoes ‘uit het zicht’ waren geraakt. Klokkenist Gerard Poorthuis vroeg terecht 

via de krant aandacht voor de vermissing en de HKL sloot zich daarbij aan 

door een brief aan B &  W te schrijven. Het werd duidelijk dat de klokken op 

de gemeentewerf stonden omdat ze in ’t Lossers hoes letterlijk en/of figuurlijk 

niet meer zouden passen. Tot veler verrassing stonden de klokken onlangs 

weer op de plek waar ze, nadat ze in 1991 wegens diverse gebreken waren 

vervangen, hun laatste rustplaats hadden gekregen: bij de ingang van ’t Los-

sers hoes. Op de omslag van de vorige editie van Oet Dorp en Marke heeft u 

het bewijs gezien. 

Het had overigens weinig gescheeld of de klokken waren helemaal nooit in ’t 

Lossers hoes terecht gekomen. Dat zit zo. 

De metaalverordening 

Tot grote woede van (kerkelijk) Nederland werden tussen oktober 1942 en 

september 1943 de klokken uit kerktorens gehaald om te worden omgesmol-

ten. De bezetter had de klokken nodig omdat de legering van het metaal, dat 

voor tachtig procent uit koper en voor twintig procent uit tin bestaat, de-

zelfde samenstelling heeft als die waarvan kanonnen worden gegoten. De 

voorraden van deze grondstoffen waren voor een groot deel in handen van 

de geallieerden, waardoor de productie van de Duitse oorlogsindustrie in ge-

vaar dreigde te komen. 

Deze ‘klokkenroof‘ was gebaseerd op de tweede metaalverordening (Me-

tallgutverordnung) die de Duitse rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart uit-

vaardigde op 23 juli 1942. 

Het bericht werd in de-

cember 1942 in Londen 

ook gepubliceerd met 

een soortgelijke  uit-

spraak van Mussert. 

Klokkenvordering, of 

wat minder welwillend 

geformuleerd ‘klokken-

roof’ is een gebruik dat 

al minstens tot het be-



Oet Dorp & Marke Losser 2019-3 ǀ 15 

gin van de 15e eeuw teruggaat. Het opeisen van de torenklokken ten tijde 

van oorlog was niet zo verwonderlijk. Het brons was vooral nodig voor het 

gieten van kanonnen, hoewel in de geschutgieterij het brosse klokkenbrons 

niet zonder meer bruikbaar was. Schattingen gaan ervan uit dat in de Eerste 

Wereldoorlog rond 65.000 klokken werden omgesmolten, in de Tweede We-

reldoorlog rond 45.000 uit Duitsland en uit de bezette gebieden nog eens 

35.000. 

Protest vanuit het Episcopaat 

De vordering van de kerkklokken bracht veel onrust teweeg in Nederland. 

Het Episcopaat protesteerde hevig bij Rijkscommissaris Seyss-Inquart en gaf 

aan de geestelijkheid de instructie er alles aan te doen dat de kerkklokken op 

hun plaats bleven. Er was echter een belangrijke kanttekening. In een rond-

schrijven van aartsbisschop Mgr. J. de Jong van 21 augustus 1942 werd ver-

meld dat  ‘mocht onverhoopt met dwang worden opgetreden, dan zal men 

voor de overmacht moeten zwichten’. 

Omdat de kerkklokken gewijde voorwerpen zijn, bestemd voor de eredienst, 

deelde de aartsbisschop namens het Episcopaat mee, dat medewerking aan 

de uitvoering van de metaalverordening voor wat de kerkklokken betreft op 

grond van gewetensbezwaren onmogelijk was en dat de Bisschoppen bijge-

volg aan de geestelijken verboden hadden de klokken aan te geven en in te 

leveren.  

Een volkomen natuurlijke maatregel? 

Wie nog gemeend mocht hebben, dat het met de uitvoering van deze maat-

regel zo’n vaart niet zou lopen, heeft zich deerlijk vergist. Seyss-Inquart be-

schouwde blijkens een rede op 11 oktober 1942 het weghalen der klokken 

als een vanzelfsprekende zaak. Hij zei onder meer dat het een ‘volkomen na-

tuurlijke maatregel was’ en dat het ‘reeds voor eeuwen’ op die manier werkt. 

In tijden van voorspoed worden schatten en sieraden in de kerken geplaatst; 

in tijden van oorlog worden zij eruit gehaald ter wille van het vaderland. 

‘Wanneer thans van enigerlei zijde, zij het ook een geestelijke, tot mij de 

vraag gericht wordt, hoe ik dat kan doen (aldus Seyss-Inquart), dan zou ik 

hem willen antwoorden: Mijnheer, ik verwonder mij zeer, dat gij niet vrijwil-

lig gekomen zijt om den Duitschen soldaat dit koper aan te bieden, opdat hij 

het bolsjewisme van Uw grenzen zal afhouden’. 

Voor de Nederlandse overheid kwam de klokkenvordering niet als een com-

plete verrassing. Toen het in de jaren dertig steeds duidelijker werd dat een 

Duitse overheersing in de nabije toekomst tot de mogelijkheden behoorde, 

werd in de verdedigingsvoorbereidingen aandacht besteed aan de bescher-

ming van de kerkklokken. In het verleden was immers vaker gebleken dat 
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klokken voor oorlogvoerende machten een geliefde buit vormden. Onder lei-

ding van de Rijksinspecteur voor Bescherming van Schatten van Kunst en We-

tenschap (IK), dr. J. Kalf, had er in 1939-1940 een inventarisatie van alle klok-

ken in Nederland plaatsgevonden. Bovendien waren alle klokken en carillons 

van kerkhistorische, oudheidkundige of artistieke waarde, gemerkt met een 

M (Monument). Men hoopte dat deze bij een klokkenvordering gespaard 

zouden blijven.  

De Duitsers lieten deze monumentale klokken (van voor 1600) in eerste in-

stantie met rust. Naderhand classificeerde de Nationaalsocialistische rege-

ring de klokken in de typen A, B, C en D. De typen C en D vielen onder histo-

risch waardevolle klokken, terwijl de typen A en B onmiddellijk moesten wor-

den afgegeven. Het klokkentype C was twijfelachtig en bleef in een soort 

wachtpositie. Het klokkentype D was beschermd. Er werden echter ook tal 

van historisch waardevolle klokken van het type D uit kerktorens gehaald 

door fanatieke burgemeesters die nog steeds geloofden in een eindoverwin-

ning. 

Hij die met klokken schiet, wint de oorlog niet/ Klokken uit de toren, oorlog 

verloren 

In het najaar van 1942 waren de kerkklokken aan de beurt maar behield ie-

dere gemeente één klok, die voortaan bij luchtgevaar dienst moest doen als 

alarmklok. 

Over het algemeen werd door de Nederlandse bevolking gelaten toegekeken 

hoe de klokken uit de torens verdwenen. Het was voor velen het bewijs dat 

de Duitsers de oorlog aan het verliezen waren. Als een simpele klok al moest 

bijdragen aan de Duitse eindoverwinning, dan moest de nood wel hoog zijn 

in Berlijn. Maar er was ook sprake van verzet tegen de Duitse vorderingen en 

sommige klokken zijn ‘ondergedoken’ geweest. Op deze klokken, die door 

burgers ontvreemd waren, stond, toen ze onder bedreiging teruggebracht 

werden, geschreven: ‘Hij die met klokken schiet, die wint de oorlog niet.’ 

Om de stilte in de dorpen en steden te verdrijven en als alternatief voor slag-

klokken, die de juiste tijd aangaven, werden er talrijke alternatieven bedacht. 

Zo schijnen bijvoorbeeld in torens ter compensatie wel eens gietijzeren kook-

potten en oude stoomketels te hebben gehangen . 

Hoe verging het de klokken uit Losser en Overdinkel? 

Alle kerkklokken van Losser en Overdinkel werden op ‘biddag’ 10 maart 1943 

uit de torens gehaald. De klokken uit de Martinustoren hebben de roof over-

leefd. Het klokje uit de toren van de Hervormde kerk in Overdinkel is niet 

‘geroofd’ maar mocht in Overdinkel blijven. 
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De Hervormde ds. Wijchers werd op 25 januari 1943 door burgemeester Van 

Helvoort formeel op de hoogte gesteld van de vordering van klokken. Opmer-

kelijk is de zinsnede waarin de dominee wordt opgeroepen om zich te onthou-

den van ‘het wekken van agitatie onder de bevolking’. 

Martinustoren in Losser 

De drie klokken uit de Martinustoren zijn afgevoerd en weer teruggekomen. 

Twee van de klokken verkeerden in 1991 in slechte staat en zijn toen nieuw 
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gegoten. De twee originele klokken staan nu (weer) bij de ingang van ’t Los-

sers hoes.  

Impressie van het verwijderen van de klokken uit de Martinustoren 

H. Maria Geboortekerk

Er hingen drie klokken in de toren. Op 28 maart 1943 werd door het paro-

chiebestuur al een ‘Klokkenfonds’ opgericht, waarvoor elke zondagmorgen

onder de hoogmis zou worden gecollecteerd. In 1951 kwam er voor het eerst

weer klokgelui uit de toren, van één klok. In 1953 volgden de twee andere

klokken. De klokken werden geleverd door Petit en Fritzen N.V.

Hervormde kerk in Losser 

Hier hingen twee klokken, die niet terug zijn gekomen. Op zaterdag 28 mei 

1955, dus 12 jaar na de ‘vordering’  werden 2 nieuwe klokken in gebruik ge-

nomen. En – zo vermeldt de historie – klonken de klokken samen met haar 

zusters in de rooms-katholieke kerk en de oude Martinustoren over Losser. 

De klokken werden gegoten door Gebr. Van Bergen in Midwolda. De firma 

Van Heek en Zn. droeg voor een belangrijk deel bij in de kosten.  

Op 25 oktober 1954 bezegelde de 

heer L. van Heek (met lange jas) door 

middel van een handdruk met ds. 

Sjoerd Postma de overdracht van de 

luidklokken. Links de heren P. van 

Heek en H. Wevers, president kerk-

voogd. Rechts de heer L. van Heek jr. 

Twee dagen later werden de klokken 

in de toren geplaatst. Pas op 28 mei 

1955 werden de klokken officieel in 

gebruik genomen. 
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H. Gerardus Majellakerk in Overdinkel

Er hingen twee klokken in de toren die in 1943 zijn afgevoerd. In 1949 zijn de

geroofde klokken vervangen door twee nieuwe die werden geleverd door

Petit en Fritzen N.V. In 1965 is er nog een derde (kleinere) klok bijgekomen.

In Overdinkel zijn ze echter niet voor één gat te vangen: Van 1943 tot aan

1949 is (naar verluid) gebruik gemaakt van grammofoonplaten, waarop het

gebeier van de geroofde klokken was opgenomen. Met behulp van luidspre-

kers in de toren werd dit geluid versterkt. Zijn er in Overdinkel nog mensen

die dit kunnen bevestigen?

Hervormde kerk in Overdinkel 

Zelfs het bescheiden klokje uit de toren van de Hervormde kerk werd uit de 

toren gehaald. Het klokje woog slechts 48 kg en was niet van brons maar van 

staal. Het klokje is echter niet afgevoerd, omdat het in 1912 was geschonken 

door een Duitser, te weten Kommerzien Rat Heinrich Meijer en zijn vrouw 

Lina, ‘ter herinnering aan de bewoners van Gut Ruenberg’. Na de oorlog is 

het klokje weer teruggeplaatst in de toren. In 1966 is de toren gerestaureerd 

en is er ook een nieuwe luidklok gekomen. Deze klok weegt 300 kg en werd 

gegoten door de firma J. Koek uit Midwolda. Alles bij elkaar kostte die nieuwe 

klok (Inclusief een nieuwe luidinstallatie) ca 4.000 gulden, waarop 250 gulden 

in mindering werd gebracht voor de inruil van het oude klokje. Gebleven is 

de traditie om - overeenkomstig de wens van de schenkers van de oude klok 

- elke avond om 19.30 uur de klok te luiden.

Afgevoerd en soms teruggekomen  

Vanuit de Nederlandse opslagplaatsen werden de klokken per trein of per 

boot naar Hamburg getransporteerd, waar ze zouden worden omgesmolten. 

Deze transporten, die tussen maart 1943 en maart 1944 plaatsvonden, ver-

liepen niet zo voortvarend als gepland. Dit had tot gevolg dat in september 

1944 slechts 55 procent van de gevorderde klokken daadwerkelijk was afge-

voerd. 

Zowel de Belgische als de Nederlandse klokken belandden vrijwel alle in twee 

fabrieken te Hamburg, namelijk de Norddeutsche Affinerie en de Zinnwerke 

Wilhelmsburg. Daar werden ze eerst stukgeslagen om vervolgens langs elec-

trolytische weg tot maagdelijk koper en tin te worden omgesmolten. Beide 

bedrijven waren dan ook van niet geringe betekenis voor de Duitse oorlogs-

industrie en uiteraard doelwit van geallieerde bombardementen. Het eerst-

genoemde bedrijf werd in 1943 al gedeeltelijk buiten werking gesteld. De an-

dere fabriek werd in juni 1944 zodanig beschadigd, dat verder werken in feite 

onmogelijk was.  
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Hamburg, Glockenlager im Freihafen 1947 

Dat was een belangrijk militair succes, maar ook belangrijk voor de klokken. 

Het betekende namelijk dat veel klokken nimmer werden stukgeslagen en na 

de oorlog, dank zij de daarop aangebrachte codering naar hun eigenaren te-

ruggestuurd konden worden. 

Hoeveel klokken er uiteindelijk verdwenen zijn in de Duitse oorlogsmachine 

is niet exact bekend. Maar in 1946 kwam de adjunct-Rijksinspecteur Kunst-

bescherming J.W. Janzen tot de conclusie, dat tijdens de Tweede Wereldoor-

log uit Nederland ongeveer 4800 klokken (gewicht 1.872.813 kg) naar Duits-

land afgevoerd waren en niet terugkwamen en dat ongeveer 4200 klokken 

(gewicht 1.633.064 kg) gespaard waren gebleven.  

Na de oorlog brak een spannende tijd aan voor veel gemeenten, toen bleek 

dat hier en daar nog klokken teruggevonden werden. Dit waren echter uit-

zonderingen. De vraag naar nieuwe luidklokken na de oorlog was enorm. 

Hoewel de bestellingen vertraagd werden door de grote drukte en het ge-

brek aan grondstoffen, waren echter binnen circa tien jaar alle geroofde klok-

ken vervangen door goede, nieuwe exemplaren. 

Niettemin zijn toch nog heel wat gegevens over klokken naar voren geko-

men. Vooral ook van direct na de oorlog, toen klokken weer werden terug-
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gebracht, waaronder de drie klokken uit de  Martinustoren. Deze groep klok-

ken kwam in Groningen terug met twee zeeschepen, ‘Olwe’ en ‘Sursum 

Corda’. De klokken werden op 21 november 1945 gelost bij de Herebrug.  

Klokken terug in Losser 

De klokken zijn al gauw per schip naar de betrokken provincies terugge-

stuurd. De klokken werden onder leiding van de Inspectie Kunstbescherming 

weer op de oude plaats teruggebracht. In februari 1946 gingen er veertien 

klokken naar Drenthe en Overijssel. De ‘bezorgers’ waren  op 26 februari 

1946 in Enschede.  

Over de ontvangst in Losser werd als volgt gerapporteerd:  

Vandaar uit deden we een opgave wanneer we  in Losser dachten aan te ko-

men. Maar we kregen pech met de auto en het was al donker toen we uitein-

delijk Losser binnenreden. Langs de weg stonden rijen mensen. Er was een 

speciaal comité van ontvangst, met ruiters te paard en muziek en zo. Bij de 

kerk moest de bok worden opgesteld om de klokken van de vrachtwagen te 

takelen. Er werden toen saluutschoten gelost. Ik moest met de gemeentear-

chitect boven in de toren klimmen om de situatie op te nemen. We waren 

door en door verkleumd. Groot feest, maar men vergat ons ook maar een kop 

koffie aan te bieden! 

In september 1946 werd eindelijk de laatste van de drie klokken weer in de 

toren gehangen. Het ‘Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant’ 

schreef op 17-09-1946 het volgende:  



22 ǀ Oet Dorp & Marke Losser 2019-3 

De kleinste van de klokken in de Brinkstraat, voor het pand van Holst. Op 

weg om herplaatst te worden. 

In den uit 1230 dateerenden gemeente-toren te Losser hingen 3 klokken, die 

tijdens den bezettingstijd door de Duitschers werden geroofd. Losser is even-

wel gelukkiger geweest dan vele andere gemeenten en zoo keerden de klok-

ken uit Hamburg, waar ze werden teruggevonden, via Groningen in deze 

Twentsche gemeente terug. Twee der klokken werden reeds opgehangen 

maar de kleinste, in 1667 gegoten, was beschadigd. In de smederij van de 

firma van Heek alhier, heeft men kans gezien deze klok te repareeren en van-

middag zal ze haar plaats naast de beide andere klokken herkrijgen. Men is 

van plan dit gebeuren de volgende week met eenige feestelijkheden te vieren. 

Andries Kuperus/Georg van Slageren 

Bronnen:  

Diverse krantenartikelen via internet 

‘In Losser is niets gebeurd …’, door Joh. Luizink (HKL 1995) 

Informatie uit archief Protestantse gemeente Overdinkel 
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VOOR DE KLAS IN LOSSER 
Wat hield ik toch van dit dorpje en nog…… 

De auteur van dit artikel is wijlen Etty van ’t End (overleden in 2015), die in 

Oet Dorp en Marke 2019/1 met haar verslag van de tocht die zij in de hon-

gerwinter (1945) ondernam een uniek inkijkje gaf in het leven in Utrecht, de 

barre voettocht naar Losser en het leven in Losser kort voor, tijdens en na de 

bevrijding. Van haar dochter Marilene Gathier ontvingen wij ook een verhaal 

dat haar moeder schreef over haar ervaringen als ‘prille’ onderwijzeres (in 

Losser). 

Toen ik mijn diploma van de Kweekschool had, was het pas mei. Dus om voor 

de grote vakantie nog wat te verdienen, ging ik gauw achter een baantje aan 

en dat vond ik in Lexmond. Het was erg leuk met die boeren kindertjes en 

gelukkig was het orde houden niet moeilijk en daar was ik het bangste voor 

geweest. Ik kreeg zelfs de grote vakantie nog doorbetaald.  

Toen ging ik verder solliciteren en dat viel niet mee. Ik kwam van een open-

bare Kweekschool en dat was lastig, ik kon niet zomaar op een katholieke 

school gaan werken. In de protestantse delen van het land, zoals de Betuwe 

en de Veluwe wilden ze geen katholieke onderwijzeres en in de katholieke 

streken, zoals Brabant, wilden de openbare scholen ook geen katholieke le-

raressen hebben, want die waren er al genoeg op de nonnenscholen.  

Deze foto van het personeel van de Mariaschool in Losser is gemaakt in 1963. 

De situatie zal toen niet zoveel anders zijn geweest als tien jaar eerder toen 

Etty aan de school stond. De onderwijzeres zittend rechts is Annie Bourgonje. 

Andere namen zijn bij ons niet bekend. Misschien bij onze lezeressen? 
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Op een dag zag ik een advertentie uit Overdinkel, gemeente Losser. Daar 

wilde ik graag heen, maar het hoofd van die school wilde ook een katholieke 

onderwijzeres hebben. Tot mijn geluk kreeg een ambtenaar van het gemeen-

tehuis in Losser mijn brief in handen en zei tegen zijn vrouw, die onderwijze-

res was op de nonnenschool in Losser: ’Je raadt nooit wie er gesolliciteerd 

heeft, Etty van ’t End, die heb jij toch in een klasje gehad in de oorlog.’ En tot 

mijn geluk zaten ze te springen om een onderwijzeres om in te vallen voor 

een half jaar, en ze wilden mij graag hebben, maar dan moest ik wel een 

godsdienstakte halen. Dat vond ik prima en zo kon het gebeuren dat ik begin 

september met mijn koffertje afreisde naar Losser en in die paar uren kwam 

ik in een andere wereld. Deze mensen leefden wel in een bekrompen we-

reldje. Losser was een overwegend katholiek dorp en de onderwijzeressen 

bestonden voor de helft uit nonnen.  

De school waar ik zou gaan werken, was een meisjesschool met 13 klassen. 

Ik kreeg de vijfde klas, (nu groep 7).  

Zuster Blanca (zie de foto hiernaast uit 

1953) het hoofd, had voor mijn komst 

het personeel bij elkaar geroepen om 

te vragen of ze aardig voor me wilden 

zijn met de opmerking; ’Het kan best 

een net meisje zijn, ook al komt ze van 

een openbare school’, misschien 

dacht ze wel dat het op de school waar 

ik vandaan kwam een ordeloze bende 

was.  

Elke morgen begon met de schoolmis 

om 8 uur en daarna begon de school. 

De bel ging drie keer.  

Bel 1: ieder zocht zijn eigen rij.  

Bel 2: er stonden 13 kaarsrechte rijen.  

Bel 3: het werd doodstil op de speel-

plaats. 

Een meisje pakte mijn jas aan en hing 

hem aan een hangertje op de haak. Ie-

dereen zocht zijn plaats, en dan werd 

het stil. We baden samen het morgen-

gebed en daarna ging iedereen keurig staan en zei dan: ’Goedemorgen juf-

frouw’. En we begonnen aan de les. Om twaalf uur luidde de kerk het Angelus 

en na het gebed ging iedereen staan en dan was het: ’Dag juffrouw, smakelijk 

eten’ en na vier uur weer het zelfde ritueel: ‘Dag juffrouw, prettige avond’. 

Later noot meer zoveel discipline aangetroffen op welke school dan ook. Een 
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ordeprobleem bestond er niet, een geluk voor me, want ik had er wel tegen 

opgezien; in Utrecht had ik meer moeite gehad in een 5e klas.  

Vaak brachten de kinderen wat voor me mee, zoals de boerenkinderen als er 

geslacht was. Ik bracht het maar bij Vreriks, want ik had niets aan zo’n lekkere 

worst. Het klikte tussen mij en de klas, ik denk dat ik ongemerkt toch een 

andere sfeer mee bracht dan de nonnen.  

Toen het najaar werd, kreeg ik het wel erg koud in die klas, de oostenwind 

stond pal op de ramen en er werd slecht gestookt. Zuster Blanca stookte zelf 

de c.v, maar wel heel zuinig. Ik had vaak de neiging om mijn jas aan te doen, 

maar dat was een beetje gek.  Geen wonder dat de nonnen het niet koud 

hadden, want ze zaten goed in de kleren. Dikke zwarte wollen sokken, lange 

rokken, lange mouwen en een kap op hun hoofd. Hun gezicht zat ook hele-

maal ingepakt op hun ogen mond en neus na. En voor de rest waren alleen 

hun handen te zien. 

Het schoolhoofd hield ons wel in de gaten, ze snuffelde stiekem in je kast en 

bureau om te kijken of de schriften waren nagekeken, of je boeken om de les 

voor te bereiden, weg waren. 

De achterkant van de Mariaschool. Het gebouw op de voorgrond is het kloos-

ter Mariabijstand. De school is in 1982 gesloopt nadat al in 1976 een nieuwe 

Mariaschool gebouwd was aan de Balderikstraat/Ericahof. Op de grond van 

de school zijn seniorenwoningen gebouwd. (Kostersgaarden). 

De school lag aan de rand van het dorp en als ik naar beneden keek zag ik het 

klooster. De nonnen van de school woonden daar. Vaak zag ik een non bezig 
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in de tuin. Ze verzorgden daar hun eigen groenten. Het had iets vredigs die 

non daar met haar schort voor bezig te zien, maar zo gauw het klokje klepte 

voor het gebed liet ze alles vallen om te gaan bidden. Ik werkte boven en ik 

kon heel ver kijken in de blauwe verte. De Zandbergen en de kronkelende 

Dinkel; wat hield ik toch van dit dorpje, en nog.  

Etty van ’t End (overleden in 2015) 

LOSSER EEN WERELDSTAD? 

In 2003 heeft onze toenmalige burgemeester Netty van den Nieuwboer het 

dorp LOSSER tijdens de LAGA-expositie al een beetje op de kaart gezet. 

Maar Losser is en heeft meer....... 

Onlangs zocht ik op de computer naar het weerbericht van Losser.’ Bedoelt 

u: Losser (Ov) of Losser Rusland …’ was de vraag. Daar was ik uiteraard niet 

op verdacht en ik had er ook nog nooit van gehoord. Nieuwsgierig geworden 

zocht ik het op in de atlas. En jawel, ergens in Rusland, heel ver in Rusland, 

bestaat inderdaad nog een Losser. 

Voor één van mijn hobby's – filatelie - ontstond er zo een uitdaging; namelijk 

post naar en van Losser in Rusland. Ik had het al eens eerder geprobeerd. Een 

envelop, versierd met prachtige postzegels betreffende ons Losser en tevens 

netjes afgestempeld werd richting Rusland gestuurd in de hoop dat de direc-

teur van het postkantoor aldaar er niets mee kon en onverrichter zake retour 

zou zenden. Maar nee hoor, nooit meer iets van vernomen! Misschien dach-

ten Poetin en consorten dat het spionage was of een brief met gifpoeder. 

Wie weet? 

In februari 2019 ging mijn tweede poging de deur uit.  

 Een 

‘uniek’ 

en kleu-

rig 

kunst-

werk dat 

Losser 

op een 

bijzon-

dere 

manier 

in beeld 

brengt. 
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Opnieuw prachtige ‘Losserse’ postzegels erop geplakt en hier en daar aange-

vuld met potlood in het Russisch enkele vriendelijke verzoeken en kreten er-

naast. 

Na ongeveer drie weken gaf ik de moed bijna op en dacht: die ligt vast en 

zeker alweer in de prullenbak daar.... 

In maart werd ik echter aangenaam verrast met de terugkeer van mijn eigen 

envelop van Losser (NL) naar Losser (RU). Niet meteen een poststuk met 

flinke (geld)waarde, maar wel met curiositeit. 

Zo kom ik wel eens vaker gekke dingen tegen. In 2010 zag ik op reis in Ame-

rika ineens een kentekenplaat (zie Oet Dorp en Marke 2011/4) met het 

woord LOSSER erin. Nieuwsgierig geworden hebben de HKL en ik nog ge-

speurd naar de oplossing. Helaas is die echte oplossing er niet gekomen. 

 Een ding is zeker: ons mooie, leuke en fraaie LOSSER heeft concurrentie op 

deze aardbol...... 
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Benno Kamphuis 

OPEN MONUMENTEN DAGEN 2019 

Op 14 september, de tweede zaterdag van die maand, is het ook dit jaar weer 

Open Monumentendag in Losser. En dat betekent dat iedereen, maar dan 

ook echt iedereen, in alle opengestelde monumenten van harte welkom is. 

En de toegang is steeds gratis. 

Op zondag 15 september zijn er activiteiten in De Lutte. 

De hierna genoemde monumenten zijn (tenzij anders vermeld) op zaterdag 

14 september geopend van 11.00 tot 16.00 uur.  

Steenfabriek De Werklust: De Steenfabriek kan bezichtigd worden tijdens 

rondleidingen die om 13.00 en om 15.00 uur plaatsvinden. Bezoekers krijgen 

dan uitleg over hoe hier vroeger op ambachtelijke wijze de bekende Osseste-

nen werden geproduceerd. 

Martinustoren: Er zijn gidsen aanwezig die doorlopend rondleidingen ver-

zorgen, waarbij ook de toren beklommen kan worden. 
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Deelnemende monumenten in Losser en Glane 

H. Maria Geboortekerk: Er wordt extra aandacht gevraagd voor de prachtige

gebrandschilderde ramen en de apostelbeelden. Geregeld bespeelt organist

Carlo van den Beld het orgel. Tussendoor is hij graag bereid geïnteresseerden 

over het orgel te vertellen.

Protestantse kerk en Aleida Leurinkhuis: Er zijn gidsen aanwezig om u alles 

te vertellen over de geschiedenis van het ruim 200 jaar oude kerkgebouw. 

Hier zal Harold Vriesema het uit 1725 stammende Martensorgel regelmatig 

bespelen. Hij is ook graag bereid om over het orgel te vertellen. 

Syrisch Orthodoxe klooster: Het klooster St. Ephrem de Syriër is het hart van 

de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Nederland en kan bezichtigd worden 

tijdens een rondleiding, die om 14.00 uur begint. (Adres: Glanerbrugstraat 

33 in Glane). 

Plekken van Plezier in De Lutte 

‘Plekken van plezier is het thema van de open monumentendagen 2019. In 

dat kader heeft een werkgroep van De Dree Marken een kaart gemaakt met 

oude horecagelegenheden in De Lutte en omgeving. Bij deze aflevering van 
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Oet Dorp en Marke vindt u deze kaart. Er staan 42 lokaliteiten op en op de 

achterzijde is een korte beschrijving opgenomen. 

Veel cafés zijn verdwenen. Sommige cafés zijn een restaurant geworden. 

Enkele karakteristieke cafés bestaan nog steeds en zijn op zondag 15 septem-

ber van 10.00-16.00 uur open en er wordt daar aandacht besteed aan de his-

torie van het café. U kunt met de kaart de lokaliteiten vinden en bekijken of 

bezoeken. 

Er is ook een kaart gemaakt voor gebruik op de mobiele telefoon. Als u een 

lokaliteit nadert, hoort u een kort geluidsfragment en een stukje gesproken 

tekst over de historie van de lokaliteit. 

Het dagprogramma staat vanaf begin september op de website 

https://www.dedreemarken.nl/.  Op deze website staat dan ook een instruc-

tie hoe je de kaart op je mobiele telefoon kunt installeren. 

De toegang tot alle activiteiten op Open Monumentendag is gratis. 

Open Monumentendag wordt met financiële steun van de gemeente  Losser 

georganiseerd onder auspiciën van de Historische Kring Losser en De Dree 

Marken in De Lutte. 



Mannenmode

Met 

Gezicht

Bernhard Leurinkstraat 9, 7581 AR Losser



Gronausestraat 28
7581 CG Losser
Tel. 053 - 538 80 90

info@drukkerij-jansen.nl
www.drukkerij-jansen.nl

Al weer meer dan 28 jaar aan de ‘Labdiek’

Oldenzaal Zandbreeweg 14, 0541 - 523444 | Enschede Emmastraat 201, 053 - 4303021 | www.tpp-varwijk.nl

KUNSTGEBIT LATEN MAKEN 

IN LOSSER?

Varwijk zit om de hoek!
> op 7 min. afstand van De Lutte

> op 8 min. afstand van Beuningen

> op 15 min. afstand van Losser

> Makkelijk

bereikbaar

> Gratis parkeren

voor de deur

> Vlak aan de rondweg,

tegenover  

Toyota Peterman

 Het adres voor kunstgebit, klikgebit, reparaties en opvullen. Altijd gratis advies!
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