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Stichting Historische Kring Losser (HKL) 

De Historische Kring Losser zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het 
behoud van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (met name 
van de dorpen Losser, Overdinkel en Glane), het vastleggen van deze informatie in 
boeken en andere publicaties en het organiseren van lezingen en exposities. 
Hierdoor blijft de kennis van het verleden actueel, toegankelijk gemaakt voor een 
breed publiek en bewaard voor het nageslacht. 
 

Correspondentieadres:  
Hogeweg 36 
7582 CH Losser 
Email: info@historischekringlosser.nl 
Website:www.historischekringlosser.nl  
 

Bankrekeningen t.n.v. Historische Kring Losser 

- Rabobank Losser 33.73.08.098 
- Postbank 3.121.136 
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Oet Dorp en Marke Losser 

Wordt aan het eind van elk kwartaal toegezonden aan de leden van de HKL. 
De jaarcontributie bedraagt € 13,50, bij postverzending € 16,00 per jaar. 
Overname (geheel of gedeeltelijk) en publicatie van artikelen is alleen toegestaan 
met toestemming van de redactie en bronvermelding. 
 
ISSN: 1568-4711         (Druk: VDA-groep, Enschede) 
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Foto omslag: De afgelopen maanden stond de oude boerderij op Erve Beernink, een 

rijksmonument, meer dan ooit tevoren in de belangstelling. ‘Ontmanteling van één van de 

oudste boerderijen in de streek in volle gang’ kopte De Twentsche Courant Tubantia op 11 

februari. Inmiddels is de afbraak al helemaal voltooid. Gelukkig zal de boerderij op een 

andere plek (waarnaar nog gezocht wordt) herbouwd worden (en een andere bestemming 

krijgen). Andries Kuperus volgde de demontage op de voet en maakte deze foto. 
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VAN HET BESTUUR  

                

Algemeen 

De Historische Kring Losser heeft een jaar achter de rug waarin (met succes) 
veel activiteiten ontplooid werden. Leest u het jaarverslag van onze 
secretaris (verderop in dit boekje) er maar op na. Het succes komt vooral 
tot uitdrukking in de aangroei van ons ledental van 431 aan het begin van 
het jaar tot 541 op 31 december 2008. Die aangroei is vooral te danken aan 
de ledenwerfactie met behulp van de in april verschenen Bloemlezing uit 15 
jaar Oet Dorp en Marke. Met die actie gaan we door (zolang de voorraad 
strekt), maar we moeten nu (begin maart) constateren dat de vaart er wel 
een beetje uit is. Het ledental stabiliseert zich. We blijven u daarom vragen 
om de Historische Kring te promoten waar u maar kunt, want mond tot 
mond reclame is de beste reclame die er is. Daarom waren we ook blij 
verrast toen we in het Carnavalsmagazine 2009 in het stukje van Prins Paul 
(Elferink) de opsomming lazen van alles wat voor hem Losser tot Losser 
maakt: Erve Kraesgenberg, het Openlucht Theater, de Steenfabriek, de 
HISTORISCHE KRING etc. Wij zeggen graag: ‘Zegt het voort, zegt het voort’. 
Wij zijn blij met de erkenning door deze ‘hoogheid’ die al heel lang lid is van 
de HKL. Zo ervaren wij ook het realiseren van onze langgekoesterde wens 
om een eigen onderkomen te hebben: een blijk van erkenning door het 
gemeentebestuur van de waarde van de HKL voor de Losserse 
gemeenschap. 

Martinusplein 16 

Na ‘rijp beraad’ heeft het bestuur op 2 februari 2009 een overeenkomst 
met de gemeente Losser getekend over het gebruik van het pand 
Martinusplein 16 voor ‘opslag en stichtingsactiviteiten’.  De opslagfunctie is 
wel duidelijk: we beschikken over veel materialen, die nu her en der 
verspreid opgeslagen zijn. Archief, boeken, (geschonken) voorwerpen etc. 
en niet te vergeten de prachtige vitrines die ons zo goed van pas gekomen 
zijn bij de expositie van religieus erfgoed. Daarnaast zijn ons diverse 
schenkingen toegezegd van voorwerpen mits wij de mogelijkheid hebben 
om die voorwerpen ook te tonen. Dat kan allemaal in Martinusplein 16. 
Welke andere stichtingsactiviteiten in het pand ontwikkeld worden zal in de 
loop van het jaar duidelijk worden. We zijn er zeker van dat Martinusplein 
16 ons veel nieuwe kansen en mogelijkheden biedt. 
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Een recente foto van het pand Martinusplein 16 (naast het oorlogsmonument). 

 

Dank aan onze adverteerders 

 
Aan de moeite die we hebben moeten doen om onze advertentiepagina’s 
weer vol te krijgen kunnen we afleiden dat de economische tegenwind ook 
ondernemend Losser niet onberoerd laat. Degenen die de sponsoring van 
de HKL wel voortzetten en onze nieuwe adverteerders willen we hierbij 
graag bedanken voor hun medewerking. Zij leveren een belangrijke 
financiële bijdrage aan de verdere uitbouw van de activiteiten van de HKL. 
Graag  roepen we onze lezers op om ‘bij onze adverteerders te kopen’. En 
laat het bij een aankoop ook eens weten dat u de advertentie in ons 
‘clubblad’ gelezen heeft. 
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Agenda 

Wat geweest is 

We begonnen op maandag 5 januari met een geanimeerde Niejoarsvisite, in 
de maanden februari en maart gevolgd door boeiende en ook goed 
bezochte lezingen van de heer Cor van de Wiel over de (achtergronden van) 
Mariakapelletjes in Twente en van de heer Harry Spies over de geschiedenis 
van de bekende in Drente gevestigde koloniën van de Maatschappij van 
Weldadigheid, waar een aantal Losserse families hun wortels vinden.  

Expositie religieus erfgoed 

Zoals u weet organiseerde de Historische Kring Losser afgelopen november 
en december in galerie ’t Nien-End op het Erve Kraesgenberg een 
tentoonstelling met en over klein religieus erfgoed uit Losser, Overdinkel, 
Glane, de Bardel, Gronau en Epe. De tentoonstelling werd in zeven weken 
door bijna 1600 mensen bezocht. Hierna verhuisde de tentoonstelling naar 
het Wirtschaft Zentrum Gronau (het gebouw van de voormalige 
textielfabriek van Van Delden). Van 11 januari  tot en met 15 februari 2009 
trok de expositie in Gronau ook nog eens bijna 600 bezoekers. 
Niet alleen door deze hoge bezoekersaantallen maar ook door de 
waardering die de bezoekers uitspraken mogen we spreken van een zeer 
geslaagde tentoonstelling. 

 

Wat nog komt 

Jaarvergadering 

Zondag 17 mei 
De jaarvergadering vindt plaats op zondag 17 mei om 13.00 uur bij Hotel 
Smit. We staan even stil bij het afgelopen jaar, maar u wordt ook op de 
hoogte gebracht van onze plannen voor de komende tijd.  
Na afloop van de traditioneel korte vergadering gaan we naar het Duitse 
Asbeck (ca. 33 km). Onze oosterburen hebben in dit schilderachtige 
Stifstdorp de laatste jaren diverse restauraties verricht. Zo is het kerkje uit 
de 12e-13e eeuw en het dormitorium van het adellijke damesstift weer in 
volle glorie te bewonderen. 
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We krijgen een rondleiding en bezoeken het dormitorium met een 
tentoonstelling over adellijke Damesstiften in het Münsterland, de 
kruisgang met een wisselende tentoonstelling, het romaanse kerkje, de 
Hunnenpoort, de Spieker en het Backhaus. We proberen om aansluitend 
gezamenlijk nog ergens iets te kunnen drinken, maar mocht dat met een 
grote groep niet lukken, dan vindt u ongetwijfeld zelf wel een terrasje. 

Vanwege die rondleiding moet u zich voor deze excursie aanmelden bij 
Thea Evers, ofwel telefonisch (053 5382613), of per e-mail (thea.evers 
@home.nl). Dat kan tot uiterlijk 3 mei. We gaan met eigen vervoer en zoals 
we gewend zijn rijden we zoveel mogelijk samen. Mochten er deelnemers 
zijn die niet over vervoer beschikken dan kunnen zij dat bij de aanmelding 
doorgeven. 

Het bestuur 

 

JAARVERSLAG 2008 

Voor de  aanvraag van een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
moesten we begin 2008 een Activiteitenplan 2008/2009 inleveren. Het leek 
ons een aardig idee om dat plan te gebruiken als basis van het jaarverslag 
2008. Dan kunnen we meteen eens kijken wat er van al die mooie plannen 
terecht is gekomen. De vet/cursief gedrukte tekst komt uit het ‘plan’, de 
overige tekst beschrijft wat er echt is gebeurd. 

De gebruikelijke 5 avonden per seizoen waarop een lezing of een  
andere ledenactiviteit wordt georganiseerd. 

Op maandag 7 januari  organiseerden wij onze traditionele ‘Niejoarsvisite’. 
Stien Meijerink presenteerde - onder het genot van boerenjong’s en 
knieperkes - de al even traditionele diaquiz. De zaal bij hotel Smit was 
stampvol. 

Op 12 februari vertelde Harry Spies, uit Almelo, over de korte geschiedenis 
(1860-1870) van de Nederlandse en enkele Twentse zouaven. Ook 
jongemannen uit Twente trokken naar het verre Italië om de paus te hulp 
te schieten. De lezing trok, mede door een leuk artikel in de Twentsche 
Courant Tubantia, veel belangstelling ook van buiten de Historische Kring. 
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De laatste lezing van het seizoen 2007/2008 werd op 25 maart verzorgd 
door dr. Coen Hilbrink, leraar aan het Twents Carmel College in Oldenzaal . 
De heer Hilbrink is o.a. auteur van ‘De illegalen. Illegaliteit in Twente en het 
aangrenzende Salland, 1940-1945’. In dit boek (zijn dissertatie uit 1989) 
heeft de heer Hilbrink zijn kijk gegeven op aspecten van de illegaliteit die 
voordien in de  vaderlandse geschiedenis nauwelijks aan de orde waren 
geweest. In de week voorafgaande aan de dag dat wij weer de bevrijding 
van Losser mochten herdenken, was dit een bijzondere avond, die ook veel 
belangstelling trok. 

Het seizoen 2008/2009 werd geopend met een ledenavond op 18 
november. Deze avond was gewijd aan de presentatie van een nieuwe 
publicatie van de HKL ‘Wonen aan de Strokappenweg’. De auteur Frans 
Jacobs vertelde  met behulp van dia’s alles ‘wat hij had willen weten en niet 
gevonden had’. Daarbij ontvouwde hij ook zijn theorie over het vroegere 
‘gedoogbeleid’. De boerderijen daar, ver weg aan de rand van de Marke, 
zouden kunnen zijn ontstaan als illegale bouwsels voor de groeiende 
bevolking, die in het dorp en bij de gewaarde erven, niet geduld werd. 

De ledenvergadering. (De HKL is een stichting maar gedraagt zich feitelijk 
als een vereniging). Na de ledenvergadering wordt steeds een excursie 
naar een doel in de omgeving georganiseerd. 
 
Op zondag 18 mei hielden we onze jaarvergadering. Na de zoals gebruikelijk 
korte vergadering bezochten we museum TwentseWelle in Enschede, dat 
enkele weken daarvoor was geopend door Koningin Beatrix. Een unieke 
gelegenheid om kennis te maken met dit nieuwe museum, die door 
ongeveer 50 leden met beide handen werd aangegrepen. Een schot in de 
roos … 
 
In 2008 wordt een ‘restyling’ van ons kwartaalschrift doorgevoerd. Deze 
verandering van formaat en omvang wordt gemarkeerd door de uitgave 
van een bloemlezing uit de voorgaande 15 jaren van het tijdschrift (‘Oet 
Dorp en Marke Losser’). 
Deze bloemlezing is een boek dat 172 bladzijden telt en wordt met behulp 
van subsidiënten  en adverteerders gratis aan onze leden verstrekt. Wij 
steken er zelf geld in dat wij in 2007 hebben ‘gewonnen’ met deelname 
aan een internetzoekwedstrijd voor bestuursleden van historische 
verenigingen. Ook het geldbedrag van de Cultuurprijs van de Gemeente 
Losser die wij in 2007 hebben gewonnen (tweede plaats) investeren wij in 
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het boek. De kosten kunnen we beperken doordat we zelf de hele opmaak 
van het boek verzorgen. 
 
Daar is geen woord Frans bij en alle oude en nieuwe leden hebben het boek 
ontvangen en weten dus dat dit plan helemaal volgens verwachting is 
uitgevoerd.   

De presentatie van de nieuwe uitgave vond plaats op vrijdag 11 april bij 
Hotel Smit. Het eerste exemplaar van het boek werd aangeboden aan een 
HKL- lid van het eerste uur, professor Max Heslinga uit Bilthoven, emeritus-
hoogleraar van de Vrije Universiteit Amsterdam, die al vanaf zijn jeugd een 
bijzondere band met Losser heeft. Hij logeerde elke schoolvakantie in ons 
dorp en verwoordde zijn herinneringen als ‘Losser…het zag er heel anders, 
het rook er heel anders en het hoorde er heel anders’. De resultaten van 
zijn sociografisch onderzoek uit 1950-1952 naar de textielarbeiders in 
Twente, zijn voor wat betreft Losser en Overdinkel, in dit boek ook weer 
opgenomen. Wij waren zeer vereerd met  de komst van de heer Heslinga 
naar Losser. De heer Heslinga is helaas onlangs (op 11 januari 2009) 
overleden. 
 
Wij gebruiken de bloemlezing ook als ‘lokmiddel’ bij een ledenwerfactie.  

We vroegen onze leden om met het boek de boer op te gaan en nieuwe 
leden te werven. Dat was niet aan dovemansoren gezegd, want het leverde 
ons in 2008 109 (!) nieuwe leden op. Daardoor groeiden we in 2008 van 431 
naar 540 leden.   
 
Daarmee werden onze verwachtingen ver overtroffen. Bij de presentatie 
van het boek spraken we als onze ambitie uit om het jubileumjaar 2009 in 
te gaan met 500 leden. Het werden er dus nog 40 meer. Hulde daarom aan 
iedereen die geholpen heeft om dit fantastische resultaat te bereiken. 
 
Wij plannen voor eind 2008 een tweede boekuitgave ‘Wonen aan de 
Strokappenweg’. Ook van dit boek, dat we zo mogelijk in full colour willen 
uitvoeren (een primeur voor de HKL), zullen we de opmaak zelf verzorgen, 
zodat de kosten binnen de perken blijven en de verkoopprijs betaalbaar is.  
 
Ook deze ‘droom’ is helemaal uitgekomen. 
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Op 18 november  werd het nieuwe boek gepresenteerd: ‘Wonen aan de 
Srokappenweg/Vroeger en nu/ Geschiedenis van een noaberschap in de 
gemeente Losser’. Het boek is geschreven door Frans Jacobs, woonachtig 
op de Bekboer, één van de oude erven aan deze zijstraat van de 
Hogeboekelweg.  

Het eerste exemplaar werd op 18 november op verzoek van Frans Jacobs 
uitgereikt aan Jan Elshoff, bewoner van de Bekswafer in de vijfde generatie 
(maar nu woont daar ook al de zesde generatie) en tevens één van de 
naaste noabers. 

Als ‘toegift’ gaven we in december ook nog een wandelkaart uit met fraaie 
foto’s van het betreffende gebied. De wandelkaart werd verspreid tegelijk 
met Oet Dorp en Marke en is ook (gratis) verkrijgbaar bij de VVV en op 
diverse plaatsen in Losser en omgeving (hotels, campings, musea). 
 
In november en december 2008 organiseren we in het kader van het Jaar 
van het Religieuze Erfgoed een tentoonstelling over religieus erfgoed 
waarbij we alle kerken in Losser, Overdinkel, Glane en Gronau (Dld.) 
willen betrekken. 

De Historisch Kring doet, zoals wij altijd zeggen, aan de ‘kleine geschiedenis’ 
van Dorp en Marke Losser, en daarom hebben wij onze aandacht in dit jaar 
van het Religieuze Erfgoed gericht op het ‘kleine religieuze erfgoed’. En wat 
we daaronder verstaan was van 8 november tot en met 29 december te 
zien in galerie ’t Nien-End. Daar was een bijzonder fraaie expositie ingericht 
die in de krant ‘indrukwekkend’ werd genoemd. 

Via ‘Oase’ werden ook Gronau, Epe en klooster de Bardel bij de expositie 
betrokken: Nederlandse en Duitse katholieken, protestanten, Mennonieten 
(doopsgezinden), baptisten, paters Franciscanen en Syrisch-Orthodoxen, 
allemaal onder één dak bij Jo de Jong. En dat is toch wel heel bijzonder. 

Veel dank zijn wij verschuldigd aan onze Duitse noabers. Zonder hun hulp 
hadden wij deze tentoonstelling niet kunnen maken. Hun bereidwilligheid, 
van het begin af aan, hun enthousiasme, het vele werk dat ze erin hebben 
gestoken, de publiciteit in Gronau, en niet op de laatste plaats, wat ze 
tentoongesteld hebben, dat heeft op ons grote indruk gemaakt.  
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Mevrouw de Jong, 
die samen met 
haar vrijwilligsters, 
de HKL voor de 
derde keer in twee 
jaar tijd zo gastvrij 
onthaalde  voor het 
houden van een 
mooie expositie. 
 
Andries Kuperus is 
de fotograaf en 
maakte het plaatje 
in 2007 bij galerie 
't Nien-End. 

Wij zijn als Historische Kring blij en trots dat wij veel fraais konden tonen, 
en dat de mensen kennis konden nemen van het kerkelijk erfgoed, dat 
helaas, meestal grotendeels voor hen verborgen blijft. Historische, 
waardevolle zaken verstoffen vaak op zolders en archieven zijn nauwelijks 
geïnventariseerd en slecht toegankelijk. Enkele vrijwilligers doen hun best, 
maar dit waardevolle culturele erfgoed verdient een plek waar het goed 
geconserveerd wordt en toegankelijk is voor onderzoekers.  

De tentoonstelling werd in zeven weken door bijna 1600 mensen bezocht. 

Van 11 januari  tot en met 15 februari 2009 is de tentoonstelling ook nog in 
Gronau te zien geweest. 

Tenslotte: wat niet in ons activiteitenplan stond omdat het zo 

vanzelfsprekend is … 

… Dat laten we ook hier maar onvermeld.  

Een uitgebreid jaarverslag kunt u vinden op www.historischekringlosser.nl . 

Namens het bestuur, 

Georg van Slageren 
(Secretaris) 

http://www.historischekringlosser.nl/
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VROGER IN LOSSER 

 
Sedert heel wat joaren zit ik in de redactie van ’n Hoesbreef, het contact-
bleadke van de Historische  Vereniging De Dree Marken in De Lutte. As ik 
doar ’n stukske veur schrief, dan doo ik dat in de Twentse sproak, in mien 
geval het plat van Zuud-Lutt, woar ik geboren en getogen ben. 
Kortens heb ik  veurstelt um ok es ‘n moal ’n stukske veur Oet Dorp en 
Marke te maken. Umdat wiej vroger nogal wat weenkels in Loster 
bezochten, ken ik oe doarp luk van dee kaant. De herinneringen doaran heb 
ik nen tied geledden opschrewwen en dee stuur ik oe hierbie too. Ie magt 
doar gebroek van maken, mer het is gin noadzaak! 
Der bent nich völ beukskes van heemkunde of historische verenigingen dee 
ok Twents in hear oetgaven doot. En tóch is de modersproak een van de 
cultuur-aspecten van Twente. Loat wiej doar toch wat an doan! 
 

Jan Swennenhuis 

As boetenstoander - ik bin geboren in Zuud-Lut - kiek ik noar Losser ( Loster 
zeaden wie aait ), proat ik oawer Loster, giw ik miene mening oawer wat 
mie in de loop van de tied is oawerkömmen in Loster. De Twentse sproak in 
Loster is kats aans as bie ouns in de Hengelerheurne en doar bint kennelijk 
redenen veur. In de tied van de "industriële revolutie", dow de 
katoenfebrieken as paddensteul oet de ground kwammen, dow hef Loster 
en ok Oawerdeenkel nen invasie metmaakt van arbeaders  oet het 
veengebied van Drente/Grönningen. Het toarfstekken har gin tookomst en 
heel völ aarme leu oet het veenkoloniale gebied trökken o.a. noar Twente, 
woar de febrieken in Eansche, Lönneker mer ok Gronau schreeuwden um 
wearkvolk. Ie komt dan ok in Loster/Oawerdeenkel femilienamen teggen, 
dee regelrecht verwiest noar het Drentse laand. In andere doarpen in 
Twente kom ie dee namen nich teggen. Nog aait is het ne zekerheed, dat, 
as d'r een Hudepohl het, dat ziene wortels in Drente ligt. Mer ok 
femilienamen as "Dood" en "Doosje" ku-j töt dee categorie rekkenen. In de 
sproak van Loster kom ie weur teggen as "schötteltie" en "ströatie" , woar 
wie "schöttelke en ströatke" zegt. En deezölfde verkleanweurdkes met "ie" 
achteran vin ie ok in Drente. Misschien opvallend, mer in Salland kent zee 
den voarm precies zoo: "huzie, winkeltie, kröampie" enz!  In de loop van 
zunne 150 joar is de sproak van Loster dus veranderd deur het 
binnenkommen van leu oet aandere strek met ne aandere sproak. 
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In Zuud-Lut warren wie vroger heel vaak anwezzen op de weenkels en 
vakleu van Loster. Veur töag was nen gaank noar ten Brink - nen weenkel in 
textiel - vanzölfsprekkend. 

 

Het statige winkelpand van ten Brink aan de Markt in Losser (huidige 
Martinusplein). De zaak werd opgeheven in de zestiger jaren van de vorige eeuw. 
Nu is hier hotel Marktzicht gevestigd. 

Ik kan mie den weenkel nóg precies veurstellen doar vlak bie 'n toarnt. 
Klear, zowel veur vrouwleu as manleu kochen wie aait doar. Ik wet nog, dat 
ze bie ten Brink 'n weenkel hadden "moderniseerd" en dat d'r 'n paar grote 
passpegels teggen de muur warren maakt, wal twee meter hoog en 
himmoal töt an de ground! Dow grootmoder doar vlak noa dee 
modernisering kwam um ne kips te kopen  veur opa, dow mot het gebeurd 
wean. Grootvare had al dree, vear kipsen oetprobeerd en oma löap met 
nóg wier ne andere  kips deur 'n weenkel en stun doar ineans oog-in-oog 
met zichzölm veur dee ni'jmoodske spegel, mer dat wús zee nich. Zee keek 
noar dat meanske in de spegel en zear: "Zoa, .... ok ne ni'j kips koapen?" 
Umdat dat aandere meanske gin antwoord gaf, kwam grootmore d'r achter, 
dat zee teggen zichzölm had stoan te desteren! 

Jan Swennenhuis (De Lutte). 
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KNUPPEL 

Zoals veel plaatsen had ook Losser zijn dorpsfiguren. Over die mensen gaat 
dit verhaal, met een inleiding. 

Zaterdagsavonds mocht ik met vader mee naar het dorp. Dat was voor mij 
als klein ventje een feest, naar een winkel of gewoon mooie dingen 
bekijken in een etalage. Dat was geweldig. Steevast belandden we dan in 
het winkeltje van ‘Annechien van Volken Barger’ tegenover de hervormde 
kerk. Vader kocht daar sigaren en ik mocht met een soort dik potlood 
prikken op een prikplank die op de toonbank bevestigd was. Het resultaat 
was dan een prijsje, meestal een stukje ‘kwatta’, waar ik dolgelukkig mee 
was. Na een gezellig praatje met Annechien, een weduwe met muzikale 
zoons, want zoon Thijs bespeelde met verve  een baritonsaxofoon in het 
orkest ‘Sempre Crescendo’, gingen we verder op onze tocht door het dorp. 

Bij de hervormde kerk was het meestal een ontmoetingsplaats voor de 
wandelende Lossernaren. Aan de ene kant had je de drukke ‘scheerzaak’ 
van kapper Gijs Schoordijk en aan de andere kant de pastorie met mooie 
tuin van de dominee. Daartegenover het huis van ’n Vasterd (Poorthuis) en 
het Teijlershuis, in die tijd een gewoon woonhuis. Rondom de kerk stond 
een hekwerk met aan weerszijden pilaren (zo noemden we het) voor de 
hoofd- en zijingang.  

Op onze wandeling troffen we daar moeder en zoon Zandstra. Hendrik met 
zijn moeder Dien, die nog gekleed was in de ouderwetse klederdracht. Een 
heel gewoon gezinnetje waarvan Hendrik een bijzondere hobby had. Hij 
bouwde namelijk boten naar eigen ontwerp en liet die na afbouw varen op 
de Dinkel, een man met een zeldzaam talent. Zijn moeder was een 
vriendelijke vrouw maar met een nare afwijking die haar tot een 
dorpsfiguur maakte. In de herfst als de bladeren vielen  ging ze spoken op 
de zwarte weg (nu Gildehauserweg). In het stikkedonker, met een wit laken 
over het hoofd joeg ze dan de mensen en vooral kinderen de stuipen op het 
lijf. En voor geen goud begaven we ons ook maar in de buurt van de zwarte 
weg, waar de familie woonde. Na afloop van zo’n hectische periode was 
‘gekke’ Dien dan weer gewoon de moeder van Hendrik.  
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De familie Zandstra gefotografeerd onder een van die prachtige bomen waar de 
dorpskom zo rijk aan was. Rechts het Bekhoes, het huidige Aleida Leurinkhuis. 

 
Op alle wegen in het dorp en op alle tijden kon je ook de twee fietsende 
lawaaimakers ‘Manus en Marinus’ tegenkomen. Op ouwe fietsen en 
behangen met de meest bizarre voorwerpen crosten ze langs ’s Heren 
wegen. In de oorlog probeerden ze de NSB’ers op stang te jagen met het 
zingen van vaderlandse liederen. De fietsen hadden ze beschilderd met 
rood, wit en blauw en oranje. Kortom het was een zeer apart soort 
dorpsfiguren.  Daar waren er meer van. Want wat te denken van twee 
mannetjes, zeer arm en sjofel gekleed. Een oude  kinderwagen voort-
duwend met daarin een trommel met negotie, zoals veiligheidsspelden, 
naaigaren, lint etc. Ze klampten iedereen aan met de vraag ‘ s  nog nej 
goarens, wits of zwarts?’ Ze liepen nogal eens in de buurt van ons huis aan 
de Gronausestraat want daar woonde hun zuster, onze buurvrouw Anna. 
Als die ze aan zag komen liep ze gauw het land in want ze wilde niks met de 
broers te maken hebben. Ze sukkelden dan maar weer verder en bij mooi 
weer zakten ze in de berm van de weg om een tukje te doen, de pet over de 
ogen. Prik en Prak verhuisden later naar Overdinkel. 
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In het buitengebied kon je ook geregeld ‘Toon de Rooie’ aantreffen. Toon 
was een boerenarbeider, een harde werker maar tevens een 
drankverslaafde. Het geld dat hij bij een boer verdiende zette hij direct om 
in jenever. Na een paar dagen werken was hij dan een paar dagen zeer 
dronken en zo ging dat een groot gedeelte van het jaar maar door. Hij werd 
dan ook geregeld door de politie opgepakt wegens openbare 
dronkenschap. Als hij geen geld genoeg had om jenever te kopen ging hij 
over op de goedkope spiritus. In de late herfst, zo tegen de winter, maakte 
hij het bewust zo bont dat hij door de politie naar ‘Veenhuizen’ werd 
getransporteerd. In het voorjaar kon je hem dan weer tegenkomen om zijn 
‘handwerk’ op pakken. Tijdens onze velddiensten (ik werkte later bij de 
douane) hebben we Toon dikwijls de spiritusfles afgenomen maar hij bleef 
onverbeterlijk. Jammer want het was toch een aardige kerel. 

Een zeer bijzondere figuur was ook ‘Markus’, een lange man gekleed als een 
traditionele bedelaar in een verfomfaaide jas. Hij liep op klompen met een 
leertje (vrouwenklompen), had een bijzonder glad, kaal hoofd en hield, net 
als Sinterklaas, een staf zorgvuldig vast. In zijn linkerhand had hij een doos 
met al zijn bezittingen. Over zijn schouder droeg hij een jute zak met 
meestal jonge katten. Hij stond daarom ook bekend als ‘kattenjans’ en hij 
probeerde zijn katten aan iedereen die hij tegenkwam te slijten. De hele 
dag werd hij voor de gek gehouden, wat hij dan met een merkwaardig hoog 
stemmetje goedmoedig incasseerde. Hij had geen vaste verblijfplaats maar 
wel enkele boeren waar hij in schuur of hooiberg mocht slapen. 

Zeer prominent aanwezig in het dorp was de laatste figuur die we hier 
memoreren ‘Flip Kluppel’ in de volksmond al spoedig ‘Knuppel’ genoemd. 
Flip was in Losser gekomen vanuit het westen des lands als boerenknecht 
en hij was dat op de boerderij van bakker de Bok in de buurt van de 
Enschedesestraat. Het was een lange slungelachtige figuur met een grote 
hoed, grote schoenen met loshangende veters en een flodderjas. Een 
beleefde jongeman met een naar men zei zeer Hoog Hollands taalgebruik . 
Verder maakte hij ondanks z’n uiterlijk (waar hij totaal geen aandacht aan 
besteedde) een heel beschaafde indruk. Hij was zeer belezen en goed in het 
debat en het was dan ook geen wonder dat hij op straat of in vergaderingen 
nogal eens in discussies verzeild raakte. Vreemd was het daarom niet dat hij 
zich aanmeldde als lid bij de jongemannenvereniging. Dit onderdeel van de 
landelijke C.J.M.V. (Christelijke Jonge Mannen Verenigingen) had de traditie 
van een praatgroep. Om de beurt moesten de leden een inleiding maken  
over een gedeelte uit de Bijbel en verder was er een debat over een actueel 
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onderwerp. Flip voelde zich daarbij als een vis in het water en ik herinner 
me nog goed zijn gesprekken met de landelijke voorzitter, de heer Gordeau, 
die onze vergadering kwam bezoeken. De oudere Lossernaren zullen hem 
nog wel kennen want Flip was ook de vuilnisman van het dorp. Later werd 
hij soldaat van het Leger des Heils en ik zag hem voor het laatst een keer 
met Kerstmis in Enschede waar hij op straat het Evangelie stond te 
verkondigen. ‘Flip Kluppel’, een bijzonder mens dat was hij. 

 

 HEROPENING PREEKSTOEL KRUISSELTLAAN DE LUTTE 

 

 

 
Van de heer Frans Broekhuis uit De Lutte ontvingen wij een bijdrage over 
twee interessante historische landschapselementen in ons buitengebied: de 
‘domineesberg’ en de ‘preekstoel’. Ze zijn gelegen ten noorden en zuiden 
van de Bentheimerstraat, richting Oldenzaal bij ’t Grote Zwaantje en De 
Wilmersberg. Dit prachtige gebied tussen de Paasberg en de Wilmersberg is, 
zeker ook bij Lossernaren, bekend van mooie fietstochten of wandelingen.  
De zogenoemde ‘preekstoel’ is al lang verdwenen en wordt nu in ere 
hersteld. De ‘domineesberg’ is een kunstmatige heuvel in een bosperceel bij 
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het Grote Zwaantje. In dit artikel zijn nieuwe bevindingen verwerkt over het 
ontstaan van dit bijzondere geheel. 

 

                  De Domineesberg geeft zijn geheimen prijs 

En andere berichten uit de ‘Hel’ 

Na vele vergeefse pogingen van Historische Vereniging De Dree Marken 
(waarvan ondergetekende lid is), is het nu binnenkort zover: dit voorjaar 
heropening van de wijd-en-zijd bekende ‘Preekstoel’ aan de Kruisseltlaan in 
De Lutte tussen de hotels ‘t Kruisselt en Wilmersberg nabij de 
Elfterheurneweg.  Weer een toeristisch/recreatieve trekpleister van 
formaat! Dankzij subsidies van Nationaal Landschap Noordoost Twente en 
de gemeente Losser in goede samenwerking met De Dree Marken, 
Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, vele gulle sponsoren en de 
helpende handen van vele vrijwilligers kan dit project dit voorjaar een 
doorstart vinden. Met name onverwacht toeval (sprookjes bestaan gelukkig 
nog in 2009) bood plotseling riante mogelijkheden. Hierover meer verderop 
in dit artikel.  

Aanloop 

Met een achtergrond als leraar basisonderwijs waren excursies voor mij een 
must. Natuurmonumenten en historische plekken waren hierbij het doel. 
Uitgangspunt was: alles wat een kind bij excursies opsteekt blijft langer 
hangen. Praktijklessen beklijven beter dan mondelinge. Ook op latere 
leeftijd leven die herinneringen voort. ‘Natura Docet’ zouden meester G.B. 
Bernink en W. Dingeldein gezegd hebben, of gewoon gezegd: ‘de natuur 
onderwijst’. 

Met die gedachte werden veel excursies gemaakt naar o.m. Natura Docet, 
het Losse Hoes, Singraven, het Harsseveld, Erve Kraesgenberg, de 
Staringgroeve, Arboretum Poortbulten en de Essenweg met de Paddentrek. 
Ook was ik een gedreven deelnemer aan het MOP-project  (Milieu-
Ontwikkelings-Project) in de gemeente Tubbergen en actief deelnemer aan 
de LAGA in de gemeente Losser. Door internationale samenwerking met 
Duitse scholen (Uelsen en Lage) kon er Euregio-subsidie worden verkregen: 
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zo bleef er zelfs geld over voor een heerlijk patatje. En dat twee keer per 
jaar! Eerst in april en dan weer met een andere groep in september. 

Het organiseren van activiteiten en het publiceren van verhalen voor de 
Historische Vereniging De Dree Marken doe ik graag. En zo kreeg ik de 
opdracht van Natuurmonumenten om historisch onderzoek te doen naar 
het Erve Middelkamp, gelegen in het gebied Egheria op de flanken van de 
Tankenberg en de andere bezittingen die zij in Noordoost Twente beheren. 
Dit alles met het oog op het ontvangen van bezoekers op het Regio-
hoofdkantoor Erve Middelkamp in de komende jaren. 

Rond erve Middelkamp  

Zo mocht ik al vrij snel ontdekken dat de naam Middelkamp afgeleid was 
van de ligging boven de middelste kamp (akker), rechts naast de inrit vanaf 
de Bentheimerstraat. Dit kon ik concluderen uit teksten van het 
hoofdkantoor in ’s-Graveland. Het erve Middelkamp gelegen boven de 
middelste van drie kampen. In de archieven van De Dree Marken ontdekte 
ik dat deze kamp (vroeger een bouwland, thans bos en toch nog herkenbaar 
aanwezig door wallen omgeven met dikke beuken erop), in vroegere jaren 
de naam Roesgaerd droeg. Roes afgeleid van Ruske of pitrus ( de wilde 
plant Juncus effusus).  Veel vroeger al komen we de namen Kattegat  
(Hottingerkaart, 1780) en Sweergat (1832) tegen voor ditzelfde erf. Om 
duidelijke  redenen waren de bewoners die laatste naam liever kwijt dan 
rijk.  

Erve Middelkamp werd in 1848 voor 1155 gulden aangekocht door 
kantonrechter A.A.W. van Wulfften Palthe van de erven Raedt. Van 
Wulfften Palthe bezat destijds meerdere erven in De Lutte. Als pachter 
stond in die jaren Jan Oude Dalhuis in het Kasboek van de rechter, dat 
aanwezig is op het Palthehuis in Oldenzaal. Hij was één van de drie zonen 
van dominee Johannes Palthe (1767-1854), ook wel de ‘Paus’ genoemd. De 
rechter erfde het derde deel, zijnde 400 hectare prachtig gelegen 
natuurgebieden met 21 boerderijen, waaronder Het Rookhuis, Het 
Kruisselt, erve Harbert (aankoop in 1852 voor 2000 gulden), erve 
Kostverloren (ofwel Schopbarteld, aangekocht voor 2500 gulden) en erve 
Middelkamp. Op erve Harbert boerde destijds Gradus Tiggeler ofwel Gradus 
Harbert. Dominee Pathe bezat dus zeker 1200 hectare grond tussen 
Oldenzaal, Denekamp en Bentheim). Er wordt beweerd dat hij van 
Denekamp naar Oldenzaal en dan verder naar Bentheim over eigen grond 
kon lopen!  
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In voornoemd Kasboek blijkt in het jaar 1899 Berend Groote Beverborg 
huurder van Erve Middelkamp te zijn. 

Vanaf 1916 deed de familie Geertshuis als huurder op het Erve Middelkamp 
zijn intrede. Jan Geertshuis kwam als driejarig jongetje met zijn ouders op 
Erve Middelkamp wonen. Voordien waren zij huurder van Erve Stuthof 
(thans Roorderheurneweg 2, de boerderij van Jos Tijans). Deze Stuthoffer-
Jan trouwde in 1945 met Dientje Perrevoort. Uit dit huwelijk werden 5 
kinderen geboren: Ria, Paul, Huub, Fons en Carla. 

Paul Geertshuis was de opvolger en runde de boerderij tot 2003. 

In datzelfde jaar verkocht de toenmalige eigenaar, de familie Ten Cate, het 
Erve Middelkamp samen met grote delen van het gebied Egheria, gelegen 
op de stuwwal Oldenzaal-Losser op de flanken van de Tankenberg, aan de 
Vereniging Natuurmonumenten. 

Zij vestigden in één van de schuren van boerderij het Regio-Hoofdkantoor 
Natuurmonumenten Noordoost Twente. 

Oorsprong van de Domineesberg 

Het spreekwoord ‘Nieuwe bezems vegen schoon’ indachtig, begon de zoon 
van dominee Palthe die dus kantonrechter was, met een grote houtverkoop 
gedurende de jaren 1855, 1856 tot aan 1861. Het betrof de erven Kruisselt, 
Middelkamp, Rookhuis, Duivendal en Kostverloren. Zo werd er in 1855 aan 
de heer Nieuwenhuis hout voor de molen in De Lutte verkocht, maar ook 
800 bonenstokken en sporen voor boerderij Wolsink in 1857 (Kasboek op 
het Palthehuis). 

Woeste gronden werden aangepakt, ontgonnen en van flink wat 
paardenmest voorzien. 

Hij gaf in 1855 en 1856 de opdracht om velden om te ploegen, te greppelen 
(sloten te graven) en de zoden op een Hoop te werpen.  
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In 1858 werden de Groote Nieuwe Kamp en de Kleine Nieuwe Kamp in 
eigen gebruik genomen als bouwland. Deze laatste is de Roesgaard, de 
middelste van drie kampen, waarvan de naam Middelkamp zeer 
waarschijnlijk afgeleid is. Die gaerd (of goarn) moet al vroeger gebruikt zijn, 
aangezien pitrus alleen op vruchtbare grond groeit. De naam Middelkamp 
moet aldus van oudere datum zijn. Die hiervoor genoemde opgeworpen 
Hoop moet welhaast met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de 
Domineesberg zijn in de onmiddellijke nabijheid van deze kampen. Enkele 
jaren later, in 1899, noemt hij zelf deze berg bij naam in zijn Kasboek, 
wanneer hij schrijft over het Oude Kruisselt bij het Domineesbergje. We 
mogen er van uit gaan dat hij deze naam heeft gekozen als eerbetoon aan 
zijn vader: tijdens de laatste levensjaren van zijn vader werd immers Erve 
Middelkamp in 1848 aangekocht. Ook vinden we vanaf circa 1900 voor het 
eerst de Domineesberg op kaarten genoemd. Het is dus aannemelijk dat de 
Domineesberg opgeworpen werd in de jaren 1855 en 1856. 

Dit feit wordt nog aannemelijker als we constateren dat er aan uren arbeid 
voor de ontginning (omploegen, graven, sloten en de zoden op een Hoop 
werpen) van genoemde twee kampen 90 gulden wordt uitgegeven. Voor 10 
dagen arbeid stond in die dagen 4,50 gulden genoteerd.  

Dus die 90 gulden is voor 200 dagen arbeid. Voor de nieuw-ontgonnen 
grond nabij het  iets verderop gelegen Rookhuis werd in 1855 aan uren nog 
eens 60 gulden uitgegeven; hetgeen omgerekend staat voor ruim 133 
dagen arbeid. Bij elkaar genoeg dagen (333!) om het Domineesbergje op te 
werpen in de onmiddellijke omgeving met materiaal van zoden en greppels 
bij de ontginning van deze drie kampen (bouwlanden). We hebben hier 
uiteraard geen mobiele kranen voor ogen, maar keihard werkende 
boerenknechten die met een schop de lemige aarde moesten verwerken en 
vervoeren met paard en kiepkar. Hoe ze daarna op de plek van de 
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Domineesberg aangekomen de leemgrond op een bult van zo’n  8 meter 
hoogte konden krijgen is mij nog steeds een raadsel!   

De beuken die op de Domineesberg staan, kunnen dus hooguit zo’n 150 
jaar oud zijn. Door bomendeskundige Huub Olde Loohuis zijn die geschat op 
zeker 130 jaar oud. Dus ook die leeftijd van de beuken bevestigen de 
aanname van het bouwjaar van de Domineesberg in 1855 en 1856. 

De gedachte van Thalia van Wulfften Palthe (in het door haar uitgegeven 
boekje ‘Het huis van mijn grootvader’ in 1914) dat Dominee Johannes 
Palthe de heuvel heeft laten opwerpen, is dus niet juist. Het was haar 
grootvader A.A.W. van Wufften Palthe, zoon van de dominee, die opdracht 
gaf tot het greppelen en de zoden op een Hoop werpen in 1855 en 1856.  

De dominee, was toen al in 1854 overleden. Andere schrijvers hebben deze 
aanname van Thalia overgenomen en er werd in publicaties zelfs gespeeld 
met de gedachte van een Germaanse cultusplaats.  

Ik ga dus uit van de Domineesberg als een oprecht eerbetoon aan een 
vader, waaraan de zoon zoveel te danken had! De dominee zelf zal er geen 
enkele preek op voorbereid hebben. De opgeworpen heuvel zal allicht 
vanaf het begin benut zijn als ideaal uitzichtspunt op het slot Bentheim. In 
dit licht past ook de beklimming via het spiraalvormig oplopende pad door 
Thalia in 1914 van dit domineesbergje tijdens haar inspectietochten van 
grootvaders bezittingen.  

Villa Rookhuiskamp 1922-1948 

Links naast de inrit naar het Regio-hoofdkantoor Erve Middelkamp is anno 
2009 een drietal meer dan honderd jaar oude rode beuken te zien. Op die 
plek stond vroeger een villa, waarvan de fundamenten nog deels aanwezig 
zijn, met de naam Het Buitengoed Rookhuiskamp, gebouwd in 1922 in 
opdracht van de familie Palthe. Na de Tweede Wereldoorlog woonde hier 
burgemeester Van Helvoort. Tijdens bijzonder koude paasdagen in 1948 
werd de open haard flink opgestookt en vatte de schoorsteen vlam. De villa 
met rieten dak brandde tot de grond toe af en werd om onduidelijke 
redenen nooit weer opgebouwd. Fabrikant A.A.W. van Wulfften Palthe, een 
van de oprichters van ververij en chemische Wasserij Palthe te Almelo en 
zoon van de rechter, kocht in januari 1923 genoemd gebied van zo’n  3 
hectare met die toen nog in aanbouw zijnde villa “Rookhuiskamp”. (Vader 
en zoon droegen exact dezelfde naam!) 
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De villa Rookhuiskamp in volle glorie 

Thans zijn de fundamenten van deze villa nog deels aanwezig tussen de drie 
rode beuken en de inrit naar Erve Middelkamp, verborgen onder 
bramenstruiken. De oprijlaan naar deze villa liep midden door het weiland 
richting Het Rookhuis. Langs de afrastering is deze laan, verhard met sintels 
nog goed te volgen. 

Alweer een Vergezicht: De Preekstoel 

De Van Wufften Palthes moeten wel tot de echte liefhebbers van 
vergezichten hebben behoord want aan de Kruisseltlaan ontstond rond 
1900 tijdens verbouwing van het buitengoed Kruisselt op een opgeworpen 
hoop aarde wederom een aantrekkelijk uitzichtspunt. In de bosrand langs 
de Kruisseltlaan (thans woning familie Westenberg) ontdekten 
voorbijgangers en wandelaars vanuit Oldenzaal en De Lutte de daar 
opgeworpen hoop aarde als een panoramisch uitzichtspunt richting De 
Lutte, Slot Bentheim en het plaatsje Gildehaus in Duitsland.  

Bij helder weer een werkelijk uniek verzicht van tientallen kilometers. De 
familie van Wulfften Palthe plaatste er een aantal bankjes met een tafeltje 
en zonder het zo bedoeld te hebben, werd het toerisme door deze zitplek 
met verzicht enorm aangewakkerd. Bij warm weer werd een drankje  bij het  
100 meter verderop gelegen café ‘Verzicht’  besteld (‘Kiekwied’ in de 
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volksmond).  Binnen de kortste keren werd het op een zonnige 
zondagmiddag een ware trekpleister en de familie Velthuis, de uitbaters 
van het café, sponnen er goed garen bij. 

Minder vermogende families dan de Van Wulfften Palthes  aten er hun 
meegebrachte boterhammetjes op. En in de jaren erna kwamen de 
kinderen terug, maar dan als paartjes, om, zoals een van de bestuursleden 
van de Dree Marken het zo plastisch wist uit te drukken, ‘de maan, de 
sterren en weet ik wat nog meer te bekijken, maar dán wel tijdens donker’. 
De oudste foto van deze plek dateert uit het jaar 1905. 

Helaas raakte deze toeristische pleisterplaats in verval door de tand des 
tijds. De heuvel erodeerde en het meubilair werd er door de jaren heen niet 
beter op en verging. 

De “Preakstool” raakte bij velen in de vergetelheid maar nooit bij de oudere 
garde. 

Samen met De Dree Marken heb ik mij ingespannen om herstel mogelijk te 
maken, jaren tevergeefs maar nu eindelijk met succes! 

Renovatie door toeval: Heropening ‘Preakstool’ in 2009 

De directeur van Vereniging Natuurmonumenten Noordoost Twente, Jaap 
Braad, bood bij toeval aan om dit cultuur-historisch zo bekende object op 
haar grond op korte afstand van de oorspronkelijke plek opnieuw op te 
richten. 

Het toeval was ons nog gunstiger gezind toen we in gesprek met ’noaber- 
familie’ Ten Kate belangeloos een plek kregen aangeboden, die een nog 
breder panorama over het Dinkeldal  mogelijk maakte met De Lutte, slot 
Bentheim en Gildehaus als centrale blikvangers.  

Plotseling kwam alles in een stroomversnelling: 

Subsidies werden verkregen van Nationaal Landschap Noordoost Twente en 
de gemeente Losser; de De Dree Marken, Vereniging Natuurmonumenten 
Noordoost Twente en Landschap Overijssel leverden een flinke bijdrage; 
sponsoring werd gevonden bij omliggende Hotels (De Wilmersberg, Het 
Kruisselt, De Grote Zwaan, Het Landhuis, Bloemenbeek en De Lutt), 
plaatselijke aannemer Punt en loonwerker Heebing, landschaps-
adviesbureau Welhuis, Hoge Bavel appartementen-, Nijhuis rijwiel/taxi-, De 
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Luts’ huifkarverhuurbedrijf en last-but-not-least de inzet van vele 
vrijwilligers uit De Lutte en de hiervoor genoemde verenigingen.  

Er moesten letterlijk bergen werk verzet worden (een kleine 400 kubieke 
meter grond), een tekst voor het informatiebord moest worden ontworpen, 
het meubilair moest worden gemaakt uit massief degelijk en eerlijk Twents 
eikenhout en vele andere benodigdheden. Vele vrijwilligers werden 
ingeschakeld voor het plaatsen van het meubilair, de afrastering, de 
fietsenstalling, een landhek en een veilige toegangssluis. De afwerking van 
het toegangspad met begeleidende leuning en het horizontale plateau, 
alsmede het aanplanten van een lage beukenhaag vereiste de nodige uren 
inzet. 

De laatste verrassende sponsor bij de realisatie van deze ‘Preakstool’ zal 
pas tijdens de opening in het voorjaar van 2009 bekendgemaakt worden. 
Zijn aanbod blijft vooralsnog geheim. De exacte datum is nog niet bekend. 
Die opening wordt verricht door de wethouder cultuur mevrouw L.J.M. 
Venema-Veenvliet van de gemeente Losser. 

Frans Broekhuis (De Lutte) 

 

 

VAN SIEPELS EN ZO 

De traditionele quiz tijdens de Niejoarsvisite op 8 januari  droeg deze keer 

een sterk culinair karakter. Veel vragen hadden betrekking op ‘streekeigen’ 

gerechten. Ons bestuurslid Stien Meijerink, die de quiz altijd bedenkt en 

presenteert, beloofde aan de bezoekers van de avond een recept voor 

gerechten op basis van ‘siepels’. Vast en zeker doen wij veel lezers een 

plezier met het hierna volgende artikel van de hand van Thea Kroeze. 

Siepelsoep, Siepeljam en Tapenade 

Geen tuinbouwproduct gedijde zo goed op Twentse bodem als de ui. Ze 
werden in grote getale gekweekt en Twente is dan ook in het bezit ven een 
heuse Siepelstad, Ootmarsum. Overal pootte men vroeger uien tussen, 
want die bestreden het ongedierte en wie herinnert zich niet de “siepels” 
tussen bijvoorbeeld de worteltjes om de vraatzuchtige wormen tegen te 
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houden. Tegenwoordig doen ze dat weer, maar dan staat erbij: ecologisch. 
Prediker zei het al: “Er is niet nieuws onder de zon.” 

Men had dus veel uien, men wist ook veel over de gezonde werking van 
deze looksoort. (Allium cepa). En aangezien men in de vroegere streek-
culturele keuken niets weggooide, bedacht men vele, vele recepten. Het 
allerbekendste zijn de SIEPELSOEP en de SIEPELJAM. Ooit gedacht dat de 
Fransen het alleenrecht hadden op dit gerecht? Mis. Deze maaltijdsoep 
staat hier al beschreven in oude kookschriften en boeken. Gekookt in een 
pot boven het “lösse vuur”. Net als trouwens de beroemde SIEPELJAM of 
zoals we tegenwoordig zeggen: de uienmarmelade. 

De UI is als toevoeging, smaakmaker of hoofdingrediënt bekend van de 
tropen tot in de koude streken. Duizenden jaren voor onze jaartelling 
maakten de Egyptenaren ook al met tranen in de ogen hun uienschotels. 
Wij eten veel familieleden van de ui, dus andere looksoorten als bieslook, 
knoflook, sjalot, rode ui, bosui en prei. Al deze producten zijn goed voor de 
bloedsomloop. Te gebruiken bij aandoeningen van de luchtwegen, 
ontstekingremmend en ... reinigend. 

Na een begrafenis at men in het grijs verleden van onze streek vanuit 
symbolisch oogpunt een maaltijd van grauwe erwten of bruine bonen met 
uien. De gedroogde peulvruchten bedierven niet, hadden dus eeuwigheids- 
waarde. (De dood is niet het eind, zo geloofde men). En de siepels/uien 
reinigden de ingewanden en dat was hard nodig, want men was met de 
dood in aanraking geweest en moest zich reinigen van de doodsbacillen. 

Ja, ja, ik weet het. U zult nu grinnikend opmerken dat uien zo’n “luchtige” 
bijwerking hebben. Ach, u moet maar denken dat hij die vele siepelen eet 
de wind altijd achter heeft. 

Hoe maken we in deze 21e eeuw SIEPELSOEP en SIEPELJAM? 

De SOEP: Trek van rundvlees ongeveer 2 liter pittige bouillon. Snijd 2 kg 
uien in ringen en bak die in wat olie glazig. Strooi er bloem over, schenk er 
dan de bouillon bij en voeg wat laurierblaadjes toe. Maak het op smaak met 
peper, nootmuskaat en zout. Zo at men dat vroeger en al etend “sopte” 
men dan hompen brood in de voedzame soep. Anno nu leggen we graag 
wat oude kaas op de soep en zetten dat dan even in de oven tot de kaas 
gesmolten is. Uiensoep is ontnuchterend als u wat teveel alcohol tot u 
genomen hebt. Men at het vaak in de carnavalstijd. 
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SIEPELJAM 

Heerlijk op een runderlapje of op een speklap of hartige taart of koud bij 
gerookte forel als tapasgerechtje . 

Snijd 1 kg uien in ringen en strooi er een handjevol zout op. Na een uur 
afspoelen en afdrogen. In een ½ l azijn lost u 1 kg suiker op en daarbij de 
uien. Leg er een filterzakje met een theelepel kruidnagels in en laat het 
geheel op een laag vuur zo’n uurtje of twee inkoken tot een goudgele dikke 
massa en dan ….smullen maar! Het is een jaar houdbaar. 

U ziet dat deze gerechten nog steeds up to date zijn, al hebben onze 
voorouders ze al bedacht en dat was dus nog zo gek niet als je het een paar 
honderd jaar later nog kunt gebruiken. 

Wat te denken van de volgende UIENTAPENADE. Een ware amuse bij oude 
kaas of kipfilet. 

Doe 4  gesnipperde tenen knoflook met 300 gram zwarte olijven, 10 
gehakte walnoten, 100 gram kappertjes, 1 gehakt takje tijm en 4 grote 
fijngesneden uien samen met 4 à 5 eetlepels olijfolie en wat zeezout en 
peper  in de keukenmachine tot het mooi klein verdeeld is. Het is het 
lekkerst als u de tapenade een dagje laat staan voor u het gebruikt. Ideetje. 
Snijd er 5 ansjovisfilets door. 

Heeft uw man commentaar omdat u na het lezen van dit artikeltje te vaak 
iets met uien maakt? Ach, het spreekwoord zegt niet voor niets:  

“Kearls bint net siepel, ie mut d’r aaltied um hulen.” 

Veel lees en eetplezier. 

Thea Kroese 
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WIE IS WIE OP DEZE FOTO ? 

 

 

 

Soms ontdekken we opeens dat we nog rijker zijn dan we dachten. Zo 
kwam onlangs uit ons fotoarchief dit mooie plaatje boven water. 
Waarschijnlijk is de foto gemaakt ergens in de buurt van de 
Oldenzaalsestraat. Natuurlijk herkennen we de oude tram met een 
goederenwagon en een passagiersrijtuig. Omdat het reizigersvervoer werd 
gestaakt op 31 december 1935 moet de foto vóór die datum gemaakt zijn. 
Weet iemand van onze lezers misschien wie de personen zijn die op de foto 
staan? En het zou helemaal mooi zijn als ook iemand nog weet hoe de hond 
heette … 

Uw reacties graag naar info@historischekringlosser.nl of telefonisch naar 
Georg van Slageren (053 5382850). 

 

 

mailto:info@historischekringlosser.nl
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OUWE TOREN 
 

Weet je wat het is met Losser? 
’t Is dan wel een dorp, geen stad, 
maar dat dorp heeft allure. 
Heeft het altijd al gehad. 
 
Losser heeft een brok historie, 
oudste dorp van Twenteland. 
Nou ja, misschien niet de oudste, 
maar toch aan de ouwe kant. 
 
Neem nou die ouwe toren. 
Die stamt nog uit twaalfhonderd en 
één.* 
Eerst heeft hij nog vastgezeten. 
Na kerkafbraak staat hij alleen.  
 
Indrukwekkend was hij altijd. 
Voor ons als kinderen zo klein, 
want als je kattekwaad uithaalde 
moest je in de toren zijn. 

 
 

Bij de moordenaars en dieven, 
die daar zaten in de cel. 
Daarom wilden we graag weer 
braaf zijn. 
De toren leek voor ons de hel. 
 
Hij was voor ons enorm veel meter. 
Nou dat was op zich niet erg, 
maar voor ons was ’t wel een joekel. 
Je voelde je naast hem een dwerg. 
 
‘k Heb hem vroeger eens 
beklommen, 
want dat kostte geloof ik niets. 
De Hogeweg kon ik zo zien liggen 
en de mensen op de fiets. 
 
Nu zul je misschien wel denken: 
Een toren is dat niet een beetje 
dom. 
Maar dat kan ik ook niet helpen 
‘t Komt omdat ik uit Losser kom. 

Hans van Huizen (Denekamp) 

*Het jaartal 1201 moet op basis van 

dichterlijke vrijheid beoordeeld 
worden. 
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