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Foto omslag: 
In dit nummer neemt Benno Kamphuis een duik in de postgeschiedenis van Losser, 
maar mijdt de actualiteit niet. De foto op het omslag is een relikwie uit die geschie-
denis. Een postzegel afgestempeld met een van de oudste naamstempels van Los-
ser.            
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

 

'Het heeft Hare Majesteit behaagd'. Met deze boodschap worden zo'n klei-
ne vijfduizend keer per jaar in ons land de burgemeesters op pad gestuurd.  
Ze reiken dan een Koninklijke Onderscheiding uit aan verdienstelijke bur-
gers. Meestal gebeurt dat op 29 april, de dag voor Koninginnedag. Maar ook 
op andere tijdstippen mogen de burgervaders met deze officiële boodschap 
iemand verblijden. 
Zo ook in Losser op 27 november 2010.  

Die zaterdagmiddag werd in de vernieuwde protestantse kerk aan het 
Raadhuisplein een feestelijke herdenking gehouden van het feit dat deze 
kerk op 23 december 1810 in gebruik werd genomen. Aan de bouw van de 
nieuwe kerk was op 1 januari van dat jaar de teruggave van de oude St. 
Martinuskerk op de Markt (aan de katholieken) voorafgegaan. Onze secre-
taris Georg van Slageren was al lange tijd druk geweest met de voorberei-
ding van dit jubileum, waaraan hij ook zelf actief zou deelnemen. Hij ging 
een lezing houden over die kerkenoverdracht en de gevolgen die dat had op 
de verhouding tussen katholieken en protestanten in Losser.  

Na het welkomstwoord door dominee A.E.N. de Bruin konden de talrijke 
gemeenteleden en genodigden kennis nemen van Georg z’n historische 
speurtocht. Het was een interessant verhaal met bijzondere wetenswaar-
digheden, dat hij in uitgebreidere vorm voor onze leden zal presenteren op 
1 februari 2011.  

Daarna was het de beurt aan Jan Riesewijk. Op zijn eigen onnavolgbare 
wijze hield hij katholieken en protestanten een spiegel voor. Hij keek daar-
bij niet alleen in de geschiedenis maar was ook zeer actueel. De paus had 
net verkondigd dat het gebruik van een condoom in bepaalde omstandig-
heden geoorloofd was. En dat was voor Jan natuurlijk een zeer dankbaar 
onderwerp. 

De volgende spreker was de burgemeester. Die had ondertussen zijn 
ambtsketen omgedaan en na de felicitaties aan de protestantse gemeente 
werd de heer van Slageren verzocht naar voren te komen. En ja toen drong 
het tot hem en de overige aanwezigen door, dat er iets stond te gebeuren.  
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Georg van Slageren wordt geridderd door burgemeester J. Westendorp. (foto Wim 
Evers). 

Georg kreeg de versierselen opgespeld behorende bij de Koninklijke onder-
scheiding ‘Ridder in de orde van Oranje Nassau’. Een blijk van waardering 
voor zijn verdiensten, zowel voor de protestantse kerk alsook voor de His-
torische Kring. 

Zijn verdiensten voor de protestantse kerk zullen binnen die gemeente on-
getwijfeld uitvoerig aan de orde komen. 

Het bestuur van de HKL wil op deze plaats, in ons eigen tijdschrift, stilstaan 
bij het vele werk dat Georg heeft verricht (en nog altijd doet) voor de Histo-
rische Kring. 
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Het begon in 1994.Vanaf dat jaar publiceerde hij in Oet Dorp en Marke een 
serie artikelen onder de titel: ‘Brieven van Dominee H. Pos; uit de geschie-
denis van de Hervormde Gemeente’. In 1996 kwam hij in het bestuur waar 
hij een jaar later Hermien Scholten-Vos opvolgde als penningmeester. 

Zijn belangstelling voor de geschiedenis van de protestantse kerk resulteert 
in 1998 in het boek ‘400 jaar Hervormden in Losser’, dat door de HKL werd 
uitgegeven. 

In 2000 krijgt Oet Dorp en Marke een nieuw jasje. Het wordt een professio-
neel gedrukt blad, waardoor ook het ledenaantal gestaag toeneemt. Er 
wordt door de redactie gestreefd naar kwaliteit, zeker ook inhoudelijk. In 
2008 wordt het formaat vergroot en verschijnt het ‘bloemlezingboek’ uit de 
afgelopen vijftien jaargangen, dat we aan onze leden/donateurs gratis ter 
beschikking hebben gesteld. Allemaal activiteiten waarvoor Georg zich met 
hart en ziel heeft ingezet.  

In 2003 verschijnt van zijn hand een boek over een heel ander onderwerp. 
In ‘Op en om een klein stationnetje’ brengt hij de geschiedenis van het 
spoor in Losser tot leven. Het boek trekt zelfs landelijk de aandacht en het 
zeer kritische Twentse weekblad De Roskam plaats een lovende recensie. 

In 2005 wordt Georg secretaris/penningmeester. Hij vervult die dubbelfunc-
tie totdat Harry Dekkers in 2006 het penningmeesterschap overneemt. Het 
secretariaat blijft bij Georg in goede handen. Daar hoort ook zijn bemoeie-
nis bij met onze website, een visitekaartje dat regelmatig wordt vernieuwd 
en aangepast. 

Alle artikelen van zijn hand in Oet Dorp en Marke zal ik hier niet opnoemen, 
want dat zijn er nogal wat. Als redactielid en samensteller vergt het keer op 
keer zijn aandacht om er weer iets moois van te maken. 

Bij het eerste nummer van Oet Dorp en Marke in 2010 hebben wij gratis 
een boekje verspreid met de titel: ‘Wij zullen in het huis des Heeren gaan’; 
protestantse kerk Losser (1810-2010). En misschien hebt u het niet gezien: 
ook dat was van zijn hand! 

Een terecht verdiende onderscheiding dus, waarmee we Georg van harte 
feliciteren. En uiteraard ook felicitaties voor zijn vrouw Henny, dochter Ka-
rin in Utrecht en Ester in het verre Canada. Want zonder dat thuis had zijn 
inzet niet zo groot kunnen zijn.  
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Stiekem feliciteren we ook een beetje de HKL, want een Ridder in ons mid-
den straalt natuurlijk ook af op de Historische Kring Losser. 

Georg, je hebt het verdiend! 

Namens het bestuur, 

Thea Evers 

 

 

VAN HET BESTUUR (Overig) 

 

Tentoonstelling klooster Bentlage 

Medio april, na de jaarvergadering, brachten we een bezoek aan het kloos-
ter/museum Bentlage, niet ver over de grens bij Rheine. Daar wordt nu (tot 
27 februari volgend jaar) een bijzondere tentoonstelling gehouden. Ter 
gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de Kruisherenorde, waarvan de 
geestelijken ook nu nog actief zijn in Europa, Indonesië, Kongo, Noord-
Amerika en Brazilië, wordt voor het eerst het rijke culturele erfgoed van 
deze orde tentoongesteld. Unieke kunstschatten en erfgoederen uit musea, 
kloosters en kerken in West-Europa, geven een beeld van het leven en den-
ken en de spiritualiteit van voorbije eeuwen. Wij kunnen een bezoek aan de 
tentoonstelling van harte bij u aanbevelen. 
De openingstijden zijn: woensdag t/m zondag van 10-18 uur. Voor verdere 
informatie en routebeschrijving zie ook: Oet Dorp en Marke Losser 2010/1 
en www.kloster-bentlage.de.  

Archief 
Sinds enkele maanden zijn bestuursleden elke maandagmorgen in ons pand 
aan het Martinusplein aanwezig  om ons archief opnieuw in te richten en te 
completeren. Ook wordt er dan gewerkt aan het digitaliseren van het knip-
selarchief. Het doel van al dit werk is gericht op het beter toegankelijk ma-
ken van onze collecties. Dat zal ook tot gevolg hebben dat schenkingen die 
wij regelmatig ontvangen (nog) beter tot hun recht komen. 
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Etalage Martinusplein 16 
Misschien heeft u al gezien dat de etalage van MP 16 (zo noemen wij ‘in-
tern’ het huisadres van ons onderkomen) sinds kort professioneel is inge-
richt. Wij hebben dat te danken aan ons lid, de heer Johan Hollink die wij 
daarvoor ook op deze plaats nog een keer hartelijk willen bedanken. 

Het is de bedoeling om de aankleding regelmatig te wijzigen en aan te pas-
sen aan het seizoen of andere interessante thema’s. Zo was de etalage de 
afgelopen weken gewijd aan het 200 jarig jubileum van het kerkgebouw van 
de Protestantse gemeente Losser. Als u dit leest is het thema gewijzigd in 
‘(mid)winterse’ omstandigheden. 

Schenkingen 
In de afgelopen maanden ontvingen wij weer diverse schenkingen, waar-
voor uiteraard onze hartelijke dank. 
- Van de heer Johan Bos een exemplaar van een Twentsche Courant uit 

mei 1921 met een verslag van het 12 1/2 jarig jubileum van de Gerardus 
Majellakerk in Overdinkel en het fabrieksreglement uit 1961 van N.V. 
Textielmaatschappij L. van Heek & Zonen te Losser. 

- Van mevrouw Lien Dood een zeer oude, maar wel ‘elektrische’ reken-
machine en enkele mappen met historische aantekeningen van pater 
Pater over de kerkgeschiedenis van Losser. G.M. Pater C.M. was kape-
laan in de Sint Martinusparochie van 1969 tot 1973. 

- Van de heer Gerard Braam 6 fraaie luchtfoto’s in kleur van Losser. De 
foto’s zijn gemaakt omstreeks 1980. 

- Het archief van de afdeling Losser van ‘Passage’. Deze vereniging werd in 
1962 opgericht als afdeling van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond 
(NCVB) en opgeheven in december 2009. De schenking omvat ook het 
vaandel en de voorzittershamer. 

Misschien brengt dit overzicht van ‘schenkingen’ u op een idee. Door in de 
ogen van sommigen ‘waardeloze’ spullen en papieren aan de HKL te schen-
ken kunnen in onze ogen waardevolle zaken en informatie bewaard blijven 
voor het nageslacht. Voor informatie kunt u contact opnemen met elk van 
onze bestuursleden. 

Tot slot wenst het bestuur van de Historische Kring Losser u van harte: 

Prettige kerstdagen en een gelukkig 2011 
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 AGENDA 

Hierna leest u wat wij in de eerste maanden van 2011 voor u in petto heb-
ben. Alle avondbijeenkomsten worden gehouden bij Hotel Smit en begin-
nen om 20.00 uur. De avonden zullen ook nog in de lokale pers aangekon-
digd worden, maar noteert u de datums nu alvast in uw agenda zodat geen 
van de interessante bijeenkomsten u ontgaat. Let op: de jaarvergadering 
etc. is op zondagmiddag 3 april 2011! 

Maandag 3 januari 2011: Niejoarsvisite 
Op maandag 3 januari 2011 houden wij onze traditionele ‘Niejoarsvisite’. 
Stien Meijerink presenteert de ‘Niejoarsquiz’ en de boerenjong’s en knie-
perkes worden u aangeboden door het bestuur. Wij verwachten weer een 
grote opkomst dus kom op tijd. 

Dinsdag 1 februari 2011: 200 jaar protestantse kerk in Losser 
Op 23 december 1810 werd er voor het eerst gepreekt in de protestantse 
kerk aan het huidige Raadhuisplein. Georg van Slageren zal ons vertellen 
over de omstandigheden die de bouw van een nieuwe kerk nodig maakten 
en welke betekenis die omstandigheden voor de verstandhouding tussen 
katholieken en protestanten hebben gehad. Ook wat er sindsdien met het 
gebouw en de gemeenschap die er nu dus al 200 jaar gebruik van maakt is 
gebeurd komt aan de orde. Het verhaal wordt verteld aan de hand van een 
grote hoeveelheid historisch en recent fotomateriaal. 
 
Maandag 14 maart 2011: Filmavond ‘Demontage boerderij Erve Beernink’ 
In de eerste maanden van het jaar 2009 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. Gelukkig zal de boer-
derij op een andere plek (die overigens nog steeds niet bekend is) her-
bouwd worden en een andere bestemming krijgen. De heer Gerard Ernst 
volgde de demontage op de voet en maakte een bijzonder interessante 
film. Het bestuur prijst zich gelukkig dat wij door de welwillende medewer-
king van de heer Lennert Vrij, die opdracht gaf voor het maken, de film voor 
onze leden mogen vertonen. 
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Zondag 3 april 2011: Jaarvergadering en excursie Huis te Breckelenkamp 
De jaarvergadering staat gepland voor zondagmiddag 3 april 2011. Na af-
loop van de vergadering (bij Hotel Smit) zijn we welkom in het Huis te Brec-
kelenkamp. Over de geschiedenis van dit huis en zijn bewoners verscheen 
in september het boek ‘Een korte tijd van glorie’. Een van de auteurs is de 
heer M.A.M. Wanrooij. De heer Wanrooij is op 3 april ook onze gastheer 
omdat hij de huidige bewoner van het Huis is. We zijn erg blij dat we onze 
leden de mogelijkheid kunnen bieden om Huis en omgeving te kunnen be-
zichtigen en iets over de geschiedenis daarvan te horen. Voor meer infor-
matie over het Huis en het boek kijk op www.breckelenkamp.nl. Tip: koop 
het boek nu nog niet maar wacht tot 3 april 2011. 

Nota Bene 
De ontvangstcapaciteit van Huis Breckelenkamp is beperkt. Daarom moeten 
we werken met vooraanmelding. U kunt zich aanmelden bij Thea Evers, 
telefoon: 053 538 2613 of e-mail: thea.evers@home.nl. Aanmelding uiter-
lijk op 20 maart 2011. Zodra de excursie is volgeboekt zal dit op onze web-
site worden gepubliceerd. Nadere informatie over de jaarvergadering en de 
excursie wordt bekend gemaakt in de volgende aflevering (maart 2011) van 
Oet Dorp en Marke.  

 

 Er was eens … een postkantoor 

Ja, u leest het goed, in de meeste plaatsen vind je ze niet meer, een echt 
postkantoor! Waar moet u dan zijn? Een Bruna, Primera of Albert Heijn 
misschien? Daar is wellicht in één of andere hoek nog een balie te vinden, 
waar ze pakjes aannemen en postzegels verkopen.  

Postzegels verzamelen is en blijft een mooie en interessante hobby! Ik ben 
nog van de ‘oude stempel’, zoals de meeste filatelisten, en die weten nog 
precies hoe een  en ander zo’n 50 jaar geleden in z’n werk ging. Er kwam 
een nieuwe zegel of serie uit. Je las ’t al weken van te voren in de krant, en 
’t begon te kriebelen: zijn ze mooi van ontwerp en hoe is de kleur?  
Op de 1e dag van uitgifte als een speer met je spaarcenten naar het postlo-
ket: ‘Mag ik een nieuwe serie voor de verzameling?’. De nieuwe zegels wer-
den één voor één netjes afgescheurd, maar het was wel goed opletten of er 
geen tanden ontbraken! Thuis gekomen: ‘Pa en ma, kijk eens: ik heb weer 
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mooie nieuwe zegels!’ … (en diezelfde zegels zitten nu nog keurig in mijn 
album!). Wat een tijd; pure nostalgie. 

Tegenwoordig, als je met je ogen knippert zijn er weer nieuwe (onzin)-
zegels. Ik denk dat TNT al jaren op de verkeerde weg zit met het uitgiftebe-
leid en bovendien geven ze ook nog de gelegenheid om er een zootje van te 
maken. Het gerucht ging dat er al Holleeder-zegels in omloop waren….. In 
juli van dit jaar verscheen er een (sier)-boekje met FC-Twente-zegels ; kos-
ten: nog net geen € 10, -. Prachtig boekje, dat wel, en uiteraard ben ik ook 
super trots op de huidige landskampioen! Maar het vreemde is: aan deze 
uitgifte werd nauwelijks ruchtbaarheid gegeven, en het boekje was tijdelijk 
en alleen in Overijssel e.o. te koop! Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt… 

En nog iets. In september was ik op de camping, omgeving Utrecht. Helaas 
kwam er per telefoon een overlijdensbericht betreffende een goede kennis. 
In Veenendaal kocht ik een condoleancekaart en bij het postagentschap 
wilde ik 1 postzegel kopen. ‘Dat kan en mag ik niet’, zei de juffrouw. Toen ik 
de situatie nogmaals vertelde aan de cheffin ging ze overstag. Kennelijk 
moet je eerst met een zielig verhaal aankomen om nog één losse postzegel 
te kunnen kopen. Een incident of is dit de werkelijkheid? 

Vindt u het gek dat zoveel trouwe verzamelaars het laten afweten, en dat 
de jeugd (helaas) geen interesse heeft? 

En hoe zat ’t in Losser nou precies met de post? 

In het verleden liep er een aantal postroutes via Twente naar Duitsland. De 
zgn. Hamburgerrit kwam uit Amsterdam en ging via Deventer langs Olden-

ck en Hannover naar Hamburg. Van 
Oldenzaal naar Losser (en terug) werd de post verzorgd via een bodeloop. 
Dus te voet! 

Bekend is verder de courantenpaal aan de 
Postweg bij Bulthuis, waar in vroegere 
jaren de post en kranten werden achter-
gelaten en opgehaald. Sinds 1871 was de 
plaatselijke brievenbus bij de voetbode 
aan huis. Dat was in die dagen de heer G. 
Beverborg. 
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Op 1 september 1879 werd Losser (4628 inwoners en een oppervlakte van 
11.258 ha) verrijkt met zowaar een echt (hulp)postkantoor aan de Brink-
straat (waar later Sport 2000 zat en nu Wim Scheffer een elektrozaak 
heeft), en een plaatsnaamstempel. Op 25 mei 1882 gevolgd door een Rijks 
telegraaf-en telefoonkantoor, dat werd ondergebracht in de voorkamer van 
de familie Vos op de hoek van de Brinkstraat en de Roberinkstraat.  

Op 21 september 1886 werd vanuit de Rijksmunt in Utrecht een tweede 
naamstempel naar Losser gezonden. (De Munt maakte alle officiële stem-
pels voor de Post). Twee dagen later gevolgd door een kleinrondstempel. 
Het naamstempel diende om zegels te ontwaarden; het ‘kleinrond’ moest 
ernaast geplaatst worden en diende tevens als aankomststempel en werd 
dan aan de achterzijde geplaatst, conform de dienstorder.  

In die tijd werd zo’n kantoor gerund, niet door een BEHEERDER of DIREC-

TEUR, maar door een BRIEVENGAARDER, en de eerste in Losser was de heer 

W.L. Schipholt (tot 1 februari 1898). . 

Het tweede Losserse postkantoor was van 1898 tot 1924 aan de  

Grafmonument van Jacob Ennik op de protestantse begraafplaats aan de Klooster-
straat. (foto Leo Augustijn). 
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Braakstraat/hoek Driehoekstraat, met als ‘baas’ Jacob Ennik. De heer Ennik 
is overleden op 29 oktober 1924 en op zijn grafsteen staat: ‘in leven 27 jaar 
BRIEVENGAARDER te Losser’. Een teken dat Brievengaarder zeker wel iets 
voorstelde en enig aanzien had, zoals bijvoorbeeld een onderwijzer of een 
geestelijke.  

 

Het postkantoor Braakstraat/hoek Driehoekstraat in 1920. (fotocollectie HKL). 

Tot ca 1900 moesten de postbodes de voor Losser en de Kerkdorpen be-
stemde poststukken per hondenkar uit Oldenzaal ophalen, en uitgaande 
post afgeven. Dag in dag uit, ook op zon- en feestdagen, werden ’s morgens 
om kwart over vier de twee honden voor de kar gespannen om de lange 
tocht naar de Plechelmusstad, over bar slechte wegen en door weer en 
wind, te aanvaarden. Voor zes uur stonden de mannen uit Losser dan bij 
het station in Oldenzaal om de post in ontvangst te nemen. Omstreeks acht 
uur arriveerde men weer in Losser, waarna de bestellingen konden begin-
nen. Fietsen had men in die tijd nog niet ter beschikking en te voet, met de 
zware tassen op de rug, trokken de bestellers dan de boer op. Hoewel op 
zondagen geen bestellingen werden verricht, was het postkantoor wel 
open: van half acht tot half negen en van half twaalf tot half een. Het is 
postbode J. Kuipers geweest die in 1903 de laatste bodetocht  per honden-
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kar naar Oldenzaal heeft gemaakt. Daarna kwam de post per trein in Losser 
aan.  

Het derde kantoor was gevestigd in een pand aan de voet van ’n Oale 
Toor’n op het Martinusplein (hoek Torenstraat) en wel van 1924 tot 1936. 
In de vijftigerjaren deed dit gebouw dienst als politiebureau. Een gedeelte is 
nu in gebruik als onderkomen van de Historische Kring Losser.  

De heer J. de Vries (afkomstig uit Slagharen) volgde de heer Ennik op als 
Brievengaarder/kantoorhouder van 1925 tot 1932. In 1932 werd het hulp-
postkantoor organisatorisch ondergebracht bij het District Enschede en in 
1936 ging de telefoondienst naar een geautomatiseerde centrale.  

Intussen nam Harry Melis in 1932 in Losser het stokje over tot 1961. (Eervol 
ontslag i.v.m. pensioen). 

Het vierde kantoor (1936 tot 1961) verrees aan de Gronausestraat, tegen-
over de H. Maria Geboortekerk. Het pand staat momenteel leeg maar was 
jarenlang in gebruik bij Hanterink Badmode. 

 

Postkantoor aan de Gronausestraat. (fotocollectie HKL). 

In verband met uitbreiding en modernisering moest men in 1961 geduren-
de negen maanden  uitwijken naar de Kloppenstraat 79. In het vernieuwde 
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kantoor aan de Gronausestraat (heropening 26 maart 1962) mocht Wim, de 
zoon van Harry Melis, de ‘zaak’ overnemen als Beheerder/Directeur tot 
1977. 

Op 5 oktober 1977 werd het splinternieuwe (vijfde) postkantoor in winkel-
centrum ‘De Brink’ door burgemeester Peters geopend. Hij feliciteerde de 
Losserse gemeenschap en noemde dat kantoor een van de belangrijkste 
peilers in het nieuwe Brinkcentrum. ‘Het nieuwe postkantoor, dat ook in  

Daar denkt men anno 2010 wel anders over … Het postkantoor in ‘De Brink’ staat al 
jaren leeg en is te koop. 

het centrum thuishoort, is een trekpleister, die niet meer uit de samenle-
ving is weg te denken’, aldus de burgemeester.  

Maar u kunt van Tante Pos zeggen wat u wilt, in die tijd bezorgde ze trouw 
elke brief, ook al waren ze beplakt met spaarbankzegels! Dus fanmail be-
stemd voor burgemeester Peters kwam keurig op z’n plek. De heer Wim 
Melis mocht in 1988 bij zijn veertigjarig ambtsjubileum, na een mooi af-
scheidsfeest, de dienst verlaten. Nu al weer 22 jaar uit het vak, weet hij zich 
nog goed te herinneren dat bij elke nieuwe postzegelemissie een vaste 
klant prompt een heel vel kocht van 200 stuks van elke zegel! Die klanten 
zijn inmiddels uitgestorven. 
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In 1988 mocht de heer J. Damhuis aantreden als nieuwe en laatste direc-
teur tot 1998 (veertigjarig ambtsjubileum). Intussen was het een heel be-
drijf geworden met 15 vaste en 6 hulpbestellers. Soms gebeurden er ook 
leuke dingen. Eén besteller had altijd een alarmpistool bij zich vanwege de 
loslopende honden. Op een gegeven moment kwam hij ergens waar een 
hond recht op hem afkwam. Hij schoot met zijn alarmpistool en de hond 
schrok, maar even later kwam het beest weer terug. De besteller wilde 
weer schieten en wat bleek: het pistool was leeg! De man had nog nooit zo 
hard gelopen … Die trouwe bestellers, soms wel meer dan 40 jaar in dienst - 
door weer en wind - krijgen het nu voor de kiezen. Uiterlijk 2012 moeten ze 
eruit, om plaats te maken voor goedkopere krachten. Kwaliteit, sociaal ge-
voel en solidariteit tellen niet meer…. ‘Sure we can’ is de leuze van TNT. 
Daar ben je mooi klaar mee …. Jammer, heel jammer, en dan druk ik mij 
nog mild uit. 

 Postagentschap Bruna DE BRINK te Losser 

Het zesde en voorlopig laatste adres werd vanaf 1 oktober 1998: Bruna DE 
BRINK; de postbussen zijn nu te vinden bij kantoorboekhandel Primera 
Marcel. Helaas staat ons eens zo fraaie postkantoor De Brink (pas 33 jaar 
oud) er al geruime tijd leeg en verlaten bij, evenals zoveel andere mooie, 
onder architectuur gebouwde postkantoren in Nederland. ‘Post-Telegraaf-
Telefoon’: vergane glorie! Ooit een mooi bedrijf… 



16 Oet Dorp en Marke Losser 2010/4 
            

 

Uiteraard kan men bij Bruna voor alle postzaken e.d. terecht en men wordt 
er ook keurig geholpen. Maar toch denk ik nog regelmatig aan het verleden, 
en ook aan de toekomst, en vraag ik mij wel eens af: ‘Is het sprookje van 
het verzenden en bezorgen van een brief met leuke zegels, en onze mooie 
boeiende hobby, het verzamelen van postzegels en/of poststukken nu (bij-
na) over en uit?’ Wie het weet mag het zeggen.  

Het sprookje van het verzenden en ontvangen van een brief 

 

Voorheen  Thans (links postbezorgster Mireille en 
rechts de auteur van dit artikel) 

En mocht u, ondanks dit misschien wat sombere vooruitzicht, toch geïnte-
resseerd zijn geraakt in Filatelie: We hebben in Losser al ruim 40 jaar een 
gezellig clubje (PVL: Postzegel Vereniging Losser) en komen maandelijks bij 
elkaar in Hotel Smit. Dat geldt ook voor de bloeiende en actieve Historische 
Kring Losser met maar liefst 575 leden. En dat mogen er nog meer worden!  

Wij heten u van harte welkom en helpen u graag op weg. 

Benno Kamphuis (Losser) 

(Tenzij anders aangegeven zijn de foto’s bij dit artikel van de hand van de 
auteur.)  
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‘De piep van het Febriek’ 

Op 19 oktober openden wij ons winterseizoen bij Hotel Smit met een zeer 
interessante lezing van de heer Pierre Geelen over fabrieksschoorstenen. 
Pierre Geelen is de zoon van P.J. (Sjang) Geelen (1895-1964), bouwer van 
fabrieksschoorstenen en oprichter van het gelijknamige bouwbedrijf in het 
Limburgse Neer. Mensen die er niet waren op die avond vragen zich natuur-
lijk af: ‘Wat is de link met Losser? ‘ Die is gelegen in de ‘piep van de febriek’ 
oftewel de schoorsteen van de fabriek van Van Heek aan de Gronause-
straat. 

Sjang Geelen bouwde deze fabriekspijp, die nog altijd het silhouet van Los-
ser medebepaalt. Sta je in Gildehaus of Bentheim, of ergens achthoog in 
Enschede of Oldenzaal: Losser is dan te herkennen aan de schoorsteen van 
Van Heek.  

 

 De schoorsteenpijp met het oprichtingsjaartal en de witte decoratie halverwege de 
schacht. (foto Andries Kuperus). 

De textielfabriek van Ludwig van Heek & Zonen werd opgericht in 1926. Er 
is over de oprichting en bouw al uitvoerig geschreven in ‘Een plezierreis 
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met Van Heek naar Amsterdam’, een artikel dat ook is opgenomen in de 
bloemlezing ‘Oet Dorp en Marke Losser, 1993-2007’. 

Fabrieksschoorstenen waren lange tijd symbolen van welvaart en vooruit-
gang. Een rijke industriestad werd gekenmerkt door een woud van schoor-
stenen, zoals vroeger ook te zien was op schoolplaten.  

 

 Schoorsteenbouwer Sjang Geelen uit het Limburgse Neer ontving op 24 mei 1927 
een getuigschrift voor het metselen van de pijp. Het document werd ondertekend 
door H.J.P van Heek (1900-1982). Helmich Jan Paul, bijgenaamd Diks, zou op grond 
van de familietraditie als oudste zoon voor de opname in de Enschedese firma in 
aanmerking zijn gekomen. Hij werd echter gepasseerd. Vooral de vrouwen binnen 
de familie beschouwden hem als een ‘losbol’ en zij hadden zoveel invloed dat hij 
niet waardig werd bevonden om in Enschede een directiefunctie te gaan vervullen. 
Vader Ludwig van Heek trad toen uit het Enschedese bedrijf en stichtte samen met 
zijn beide zonen de Losserse fabriek. (foto Pierre Geelen). 

Na de teloorgang van de textielindustrie in de zestiger jaren van de vorige 
eeuw, zijn er in Twente veel textielfabrieken en schoorsteenpijpen ge-
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sloopt. Maar het complex in Losser is inclusief het ketelhuis, de kolenbun-
ker en de ‘piep’ behouden gebleven. 

Nadat het ketelhuis, de kolenbunker en de ‘piep’ hun functie waren kwijt-
geraakt, hebben verschillende bedrijven onderdak gehad in het ketelhuis. 
Zo waren er een geluidsstudio en een fitnessinstituut ondergebracht en ook 
een opslagruimte en timmerwerkplaats. Later een schildersbedrijf en een 
witgoed sloopbedrijf. Nadat er vervolgens een flinke brand had gewoed 
werd het ketelhuis niet meer gebruikt. 

Zo’n fabriekscomplex compleet met ketelhuis, kolenbunker en schoorsteen 
is inmiddels een zeldzaamheid. Het vertelt ons iets over het leven van toen 
en behoudt zo de geschiedenis voor de toekomst. We mogen er wel trots 
op zijn dat dit in Losser bewaard is gebleven. Momenteel worden ketelhuis, 
kolenbunker en schoorsteen gerestaureerd door de Stichting BOEi. Deze 
Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Indu-
strieel erfgoed verwierf het rijksmonument in 2008 van de gemeente voor 
de symbolische prijs van één Euro. BOEi geeft oude fabrieken een nieuwe 
bestemming en het is de bedoeling dat er in Losser een bedrijfsverzamelge-
bouw voor (kleine) zelfstandigen in de ambachtelijke of dienstverlenende 
sfeer gerealiseerd wordt. BOEi is een non-profit organisatie die zich bezig-
houdt met herbestemmen van industrieel erfgoed. Zij doet dit vanuit ver-
schillende invalshoeken: als investeerder, als ontwikkelaar, als adviseur of 
een combinatie hiervan.  

Op donderdag 25 februari 2010 werd gestart met de renovatie van het 
complex door het verwijderen van een boom van het dak van het ketelhuis. 
De schoorsteen wordt gerestaureerd door de heer Harm Meijer, een spe-
cialist op dit gebied. Hij was ook aanwezig bij de lezing van Pierre Geelen. 
Ook enkele heren van STIF waren voor deze avond naar Losser gekomen. 
Deze in 1997 opgerichte stichting voert een actief beleid betreffende het 
behoud van fabrieksschoorstenen. Zo heeft STIF de afgelopen jaren vele 
adviezen opgesteld en een belangrijke rol gespeeld bij de restauratie van 
een fabrieksschoorsteen of de inpassing daarvan in een bouwplan. Publici-
teit vormt voor hen één van de mogelijkheden om het draagvlak voor be-
houd van schoorstenen te vergroten en aanvaardbaar te maken. Door mid-
del van de tweejaarlijkse STIF prijs ‘Het Klimijzer’ wil de stichting de fa-
brieksschoorstenen onder de aandacht brengen. Bijzondere initiatieven op 
het terrein van hergebruik of behoud van schoorstenen worden met het 
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‘Het Klimijzer’ beloond en daardoor in de belangstelling gezet. Wie weet. 
Misschien komt de ‘piep’ van Van Heek nog eens voor deze prijs in aanmer-
king.  

In het boek van Pierre Geelen over de fabrieksschoorstenen van zijn vader, 
een uitgave ter gelegenheid van het 115-jarig bestaan van Geelen Vastgoed 
& Bouw (niet in de handel verkrijgbaar), vonden wij onderstaand gedicht. 
Het slaat oorspronkelijk op de schoorsteen van de melkfabriek in Den Ham, 
maar is natuurlijk ook op Losser van toepassing. Helaas is de oorspronkelij-
ke auteur niet vermeld. Deze Losserse versie kwam tot stand met behulp 
van Stien Meijerink. 

 
Thea Evers 

 
DE PIEP VAN HET FEBRIEK 

Ziej gungen geern een èandje toeren, 
mar ’t leefst toch nich  heel wied. 

Zeej waren in ‘t oale  Loster jonk e woorden 
heulen neet van drukte an de zied. 

Mangs was ’t toch ok nog wal oarig, 
um in ‘n  umtrek rond te zeen. 

Zo bint ze samen in heer Daffjen 
al heel wat keren vot ‘ereèn. 

Mer aaltied, at ze Loster wieder noadert, 
langs d’Enschesestroat of Losserse Diek, 

dan zeet ze tut heer grote bliedschop 
de lange piep wear van het Febriek! 

Dan roopt ze vake tegelieke: 
“Wiej bint der hoaste, want zeej, kiek, 

ik zee doar gunter in de veerte 
de grote piep van het Febriek!” 

Loat Utrecht dan zien Dom bekieken 
Oldenzaal ziene Basiliek, 

wiej bint op het beste , a’w wier zeen kunt 
De oale piep van het Febriek! 
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DE BOERSCHAPPEN VAN LOSSER IN 1714  
IN DROSTENDIENST 

De Postweg, die loopt vanaf Oldenzaal via De Lutte naar de grens bij De 
Poppe, kan worden gezien als een voorloper van de huidige A1. In vroegere 
eeuwen bewoog zich het internationale verkeer naar Duitsland (ten noor-
den van de Drielandsteen toen nog het koninkrijk Hannover), voort over 
deze weg. De west-oost route ging van Amsterdam naar Naarden over het 
water en verder over het land naar Deventer. Dan via Goor en Delden naar 
Oldenzaal. Door deze stad ging de reis via de Bisschopspoort naar de Krib-
benbrug, de toegang tot het Lutterzand, en dan verder naar Duitsland. De 
grillige Dinkel was ook toen een obstakel. Bij de Kribbenbrug werd tol gehe-
ven. Omstreeks 1660 kwam in dit traject de oude Postweg ten zuiden van 
Oldenzaal in gebruik, omdat de brug en dus ook de tol was verlegd in ver-
band met overstromingen.  

De kooplieden uit de Hanzesteden reisden via deze verbinding door Noord-
Europa. Dat alles nog met behulp van echte paardenkracht. 

En soms kwamen daar wel heel veel paarden aan te pas. Dat was zeker het 
geval bij de reizen van Koning George I van Groot Brittannië en Ierland. Hij 
was een telg uit het vorstenhuis van Hannover en maakte op zijn reizen 
tussen Engeland en zijn vaderstad gebruik van deze route. Zo ook in het jaar 
1714, de reis die in dit artikel nader wordt belicht.  

Ook in 1727 reisde George I naar Hannover. Toen overnachtte hij met zijn 
gevolg op kasteel Twickel in Delden. Maar helaas at hij in de mooie eetzaal 
van het kasteel teveel meloenen. Op zijn verdere reis naar Duitsland werd 
hij onwel en stierf in Osnabrück. Op Twickel schijnt hij de meest spraakma-
kende en potsierlijkste gast geweest te zijn. Hij was dik, lui en kwaadaardig 
en volgens tijdgenoten ‘very stupid’. Hij had geen benul van kunst maar 
hield wel van muziek. 

Zo’n koninklijk transport had ook gevolgen voor de boeren in de streek. Zij 
waren in die tijd nog verplicht tot Drostendiensten. Een Drost was de amb-
tenaar die het gebied bestuurde. Drostendiensten waren een uit de mid-
deleeuwen stammend instituut, dat boeren in Overijssel verplichtte om 
tweemaal in het jaar hand- en spandiensten te verrichten. Deze diensten 
kwamen al in de 13de eeuw voor en werden in 1651 formeel afgeschaft. 
Niettemin bleven ze, vooral in Twente ook in de 17de en 18de eeuw be-
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staan. Pas in 1783 werden de Drostendiensten dankzij de oppositie van 
Joan Derk van der Capellen tot den Pol door de Staten van Overijssel defini-
tief afgeschaft. 

  ‘Transpoort van Sijn Kon. Maiesteijt van Groot Britttangien,  
               Haar Kon. Hoogheden, de Prins en Princesse van Wales ‘ 

Joan Fockink, (geb.1673), doctor in de beide rechten, burger van Deventer 
en richter van Oldenzaal zal het niet gemakkelijk hebben gehad na de order 
van de Drost van Twenthe, Wilhelm Bentinck  tot Diepenheim (Drost van 
1712 tot 1747). Focking moest zorg dragen voor het transport van de ko-
ning van Groot-Brittannië en de prins en prinses van Wales door zijn Rich-
terambt. 

De brief van de Drost van 29 augustus 1714 loog er niet om. In gereedheid 
moesten worden gehouden: honderd en vijftien losse paarden om op nader 
aanschrijven aan de Poppe of Dinkel te dienen tot voorspannen van ‘Sijn 
Kon. Maiesteijt van Groot Brittangien’ en de ‘Prins en Princesse van Wales’. 

Het betrof George I (1660-1727), koning van Groot-Brittannië en Ierland 
van 1714 tot 1727 en keurvorst van Hannover. Hij was de eerste uit het huis 
Hannover die de Engelse troon erfde vanwege zijn moeder, die een klein-
dochter was van Jacobus I (1566-1625) van Engeland. Op 31 oktober 1714 
werd George I gekroond als opvolger van Koningin Anne (1665-1714) van 
Engeland.  

George I, was getrouwd met Sophia, prinses van Brunswijk Zelle (1666-
1726) maar het huwelijk stond als zeer slecht bekend. George hield er een 
rits aan maîtresses op na. Toen zijn vrouw een verhouding aanging verban-
de hij haar voor het leven naar Ahlden in de buurt van Hannover. 

Zijn zoon de prins van Wales en de latere koning George II (1683-1760) van 
Groot-Brittannië en Ierland zal ook in het gevolg aanwezig zijn geweest. De 
officiële benoeming tot prins van Wales was op 27 september 1714. 

De 7de september 1714 was het zover. Overal in de boerschappen liepen 
paarden op de in die tijd modderige zandwegen. Piepende wagens en klak-
kende zwepen om de dieren aan te zetten tot een wat snellere gang. Alle-
maal onderweg in een Drostendienst naar hetzelfde doel, de Poppe bij de 
Dinkel aan de grens met het koninkrijk Hannover. 
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Onder leiding van de onderrichter van het Richterambt Oldenzaal, Gerardus 
Bartelinck, waren er op dinsdag 11 september 1714 maar liefst honderd en 
twintig paarden aan de Poppe samengebracht. Uit vrees dat er niet genoeg 
paarden zouden zijn had de richter aan de gevraagde honderd en vijftien 
nog vijf extra paarden toegevoegd. 

 

 De ontvangst van koning George I van Groot Brittannië op 20 september 1714 bij 
St. James Palace in Londen. Met dit soort koetsen heeft het koninklijke gezelschap 
waarschijnlijk ook over de Postweg gereden. 

Uit alle buurtschappen in het Richterambt waren waarschijnlijk de Boerrich-
ters ingeschakeld om de boeren en landmannen aan te wijzen voor de leve-
ring en begeleiding van de paarden. Het Richterambt Oldenzaal bestond in 
die tijd uit de boerschappen Berghuizen, Beuningen, Deurningen, Dulder, 
Gammelke, Hasselo, Lemselo, Losser, De Lutte, Rossum en Volthe. Vanzelf-
sprekend zullen de boeren en landmannen uit de huidige gemeente Losser, 
die binnen het Richterambt van Oldenzaal vielen, ook aanwezig zijn ge-
weest.  

Door de Richter zelf werden aan de Poppe van 11 tot 13 september 1714 de 
vereiste voorspannen aangewezen. Het betrof in eerste instantie 40 paar-
den. 
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Op 9 oktober 1714 geeft het Gericht van Oldenzaal, ook nu weer in op-
dracht van de Drost van Twenthe, opnieuw bevel aan de Boerrichters tot 
het formeren van een groot aantal paarden en begeleiders voor een 
transport. Het betrof nu de bagage van ‘Haar Kon. Hoogheijt de Princesse 
van Wales’, vanaf de stad Ootmarsum.  

Zaterdag 13 oktober 1714 moesten daar geleverd worden voor het vervoer 
van de bagage, tachtig losse paarden en tien wagens, ieder bespannen met 
vier paarden om de bagage verder te brengen naar Almelo. Gebruikt wer-
den hiervoor achtennegentig paarden. 

De heen en terugweg duurde voor de boeren en landmannen circa 3 dagen. 

Op de terugweg van Almelo naar het Richterambt Oldenzaal, zullen de boe-
ren misschien wel hebben aangelegd bij ‘café de mooie vrouw’ in Almelo, 
een herberg op een strategische plaats aan de Ootmarsumsestraat, waar 
alle personen- en vrachtverkeer langskwam, om wat van hun drinkgeld te 
spenderen. Ook zal de algemene afschuw die men had over de Drosten-
diensten wel ter sprake zijn gekomen. In 1783 een mensenleven later, wist 
Joan Derk, baron van der Cappellen tot den Pol als lid der Staten van Over-
ijssel te bereiken dat de Drostendiensten werden afgeschaft. 

Voor de prinses van Wales, Willemine Caroline van Brandenberg-Ansbach 
(1683-1737), die de koning en haar man nareisde, moesten op zondag de 
14 oktober 1714 aan de Poppe geleverd worden drieënveertig losse paar-
den, waarvan er zesendertig werden gebruikt. Om dit transport in goede 
banen te leiden, was de Richter van het Richterambt Oldenzaal van ’s mor-
gens vroeg tot tien uur in de avond aan de Poppe aanwezig. 

De betaling van de transporten gaf nogal wat moeilijkheden. De Richter en 
de Onderrichter hadden voor het leveren van de losse paarden en wagens 
geen loon ontvangen. Twee gecommitteerde Boerrichters met een assistent 
van het Gericht, werden naar Ootmarsum gezonden om daar bij de Richter 
van het stadje het aan hem betaalde loon op te halen. Zij ontvingen tachtig 
gulden en zeventien stuivers, een bedrag dat door de Boerrichters onder-
ling werd verdeeld. 

De Richter en Onderrichter en de assistent van het Gericht Oldenzaal deel-
den hierin niet mee.  



Oet Dorp en Marke Losser 2010/4 
            

25 

 

De Onderrichter Gerardus Bartelinck verklaarde wel aan de Richter, dat de 
landschrijver van Twenthe, de heer Wilhelm Hulsken op 11 oktober 1714, 
vier markstukken, in Nederlands geld gelijk aan vijf gulden en achttien stui-
vers had ontvangen. Ook verklaarde Bartelinck, dat  Hulsken op 15 decem-
ber 1714 zeventien gulden, waarvan geen specificatie was bijgevoegd, had 
toegezonden aan de ‘Plackaatdraager Peter Keijnmulle’ 

Een onderzoek betreffende de gelden bij de gezamenlijke Boerrichters le-
verde ook niets op. Wel werd verteld dat enkele boeren bij het transport 
van ‘Sijn Majesteijt’ wat hadden gekregen: één span had ontvangen acht 
stuivers en enkele anderen een markstuk, in Nederlands geld een gulden en 
zeven stuivers. Dit was hun als drinkgeld uit de wagens in de stoet aange-
reikt. 

Bovenstaande financiële gegevens werden op 17 december 1714 op de 
door de Richter gedane eed aan ‘den Landen’” gerapporteerd. Hierbij werd 
wel opgemerkt dat voor een grondig onderzoek naar de ontvangen gelden 
meer tijd nodig zou zijn geweest. 

Hoe het verder is afgelopen met de penningen is mij niet bekend maar mo-
gelijk zijn hiervan ook stukken in de archieven en wordt dit verhaal nog een 
keer vervolgd. 

 Bertus de Jongeburcht (Almelo) 

 

 BAKKERS, KRUIDENIERS EN KLEERMAKERS 

Omdat ik al sinds 1974 definitief in Spanje woon, gaan mijn herinneringen 
aan vroeger vaak uit naar het Losser van mijn jeugdjaren. Het was in de tijd 
dat er eigenlijk nog geen grote supermarkten waren zoals Albert Heijn en 
Sanders, waar je alles kunt kopen van vlees(waren) tot brood en alles wat 
een huishouden tegenwoordig zoal nodig heeft. 

Het was nog in de tijd van de speciaalzaken en bedieningswinkels. De bak-
ker om de hoek en de vele éénmanskruidenierszaken, zoals die toen ge-
noemd werden. 

Je had soms in één en dezelfde straat, daar waar ik woonde bijvoorbeeld 
aan de Kerkstraat wel zes kruidenierswinkels. Met name: Kempers en later 
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in hetzelfde pand Hassing, Van Huizen, Notkamp, Ankele. En dan aan de 
Brinkstraat nog twee coöperaties, een algemene ‘Tot Steun in den Strijd’ en 
een katholieke genaamd ‘De Werkman’. De religie speelde in die tijd nog 
een belangrijke rol, ook in het winkelaanbod.  

Ook waren er nogal wat bakkers. ‘De Werkman’ had ook een eigen bakkerij, 
zoals ook Frans Bulter, die ook wel de ‘nachtbakker’ werd genoemd, omdat 
hij vaak tot ´s avonds laat nog met paard en wagen zijn brood zelf bezorgde. 
Zo ook deed dat ten Berge (´t Haenke) die zelf zijn eigengebakken ‘stoetens’ 
rondbracht. Andere bakkers zoals Alink, Stockmann en Bulters hadden ei-
gen venters in dienst die voor hen het brood naar de klanten brachten. Zij 
deden dat meestal op zogenoemde transportfietsen met de korf voor op 
het stuur volgestouwd met broden. Er was veel behendigheid voor nodig 
om juist te manoeuvreren met die zware korven . 

Zo herinner ik me ook Johan ter Beek, die de kruidenierswaren voor het 
grootgrutterbedrijf De Gruyter rondbracht. De Gruyter gaf altijd 10 % en de 
slagzin was: ‘en betere waar en 10 %, alleen bij De Gruyter’. Johan werd in 
de volksmond altijd aangesproken met ‘Tienprocent’. 

De bakkers hadden het niet gemakkelijk in die tijd. ´s Morgens vroeg al voor 
dag en dauw uit de veren om de oven op te stoken. Dat deed men meestal 
met takkenbossen, ook wel ‘boeskes’ genoemd of met de stronken van 
bomen, die door de boeren werden aangeleverd. Als kind speelden we op 
de zogenoemde stobben (stronken dus) die achter ‘De Werkman’ opgesla-
gen lagen.  

Als de boerenvrouwen ´s zondags uit de kerk kwamen, gingen ze even naar 
de hun bekende bakker, waar de vrouw des huizes de koffie al klaar had 
staan. Voor deze vrouwen was het een uitje, omdat ze doordeweeks vrijwel 
niet van hun erf afkwamen. Bij tante Bulter van de bakkerij naast ons aan 
de Brinkstraat, was het dan een drukte en gekwebbel van belang. Men trof 
elkaar en de laatste nieuwtjes werden uitgewisseld. ‘Hest al heurt ? Joa, Joa 
gewis. Dat zeg ok mer. Doar hes recht vrouw’. En dan schonk Betsie de 
(Hongaarse) hulp nog eens na. ‘Nog nen kömke ? Joa geern!’En met ´n 
keukske d´r bie smaakte dat heerlijk. 
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Een treffende en gezellige kiek op een zondagmorgen. Links boven twee boeren die 
elkaar treffen na de Kerk en twee gearmde vrouwtjes die net uit de kerk komen. In 
het midden ‘De Gaffel’ met de woningen van Gaffel-Fem en de familie Bruinink en 
daarachter bakker Bulters. Rechtsvoor twee mannen die zojuist tabak of sigaretten 
hebben gekocht bij mijn vader Frans Lussing die daar sinds 1911 zijn sigarenzaak 
had. De vrouw in ´t midden komt zojuist van tante Bulter en heeft daar na de koffie 
nog een brood gekocht. Samen met haar kleindochter gaat zij nu huiswaarts. De 
drie bij elkaar staande kinderen zijn Dien Donker (later mevrouw Pit-Donker) en de 
jongens Hilverda, die in het gezin Nijkerken waren opgenomen.(fotocollectie HKL). 

Ook de kledingzaken van nu waren er nog niet en er waren vele kleerma-
kers in Losser. Het was in de tijd dat men zich zo tegen Pasen nog een 
nieuw kostuum liet aanmeten door een kleermaker. Dat gold zeker voor de 
boeren. Men was dan met Pasen op z´n ‘paasbest’ zoals dat gezegd werd. 

Om enkele van die kleermakers te noemen: Gerard Vos,  Benny Damhuis, 
Nico van de Maarel, Vaanholt,  Anne Koopman, Marinus Schulten en  Klun-
dert. Als je op de fiets naar Oldenzaal reed, dan zag je halverwege altijd ook 
kleermaker Hampsink, met zijn benen gekruist, op de snijtafel voor het 
raam zitten. 
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Op deze foto ziet u kleer-
maker Klundert voor zijn 
huisje tegenover de oude 
toren. Rechts het huis van 
de familie Osse (nu: Dam-
er). Van de toren is het 
interessant om te zien dat 
de doorgang naar de  afge-
broken kerk nog niet dicht 
gemetseld is. De foto stamt  
waarschijnlijk van kort na 
het jaar 1904 toen de kerk 
afgebroken werd. 

 

 

 

Nadat de maat genomen was moest men nog regelmatig terug  komen om 
te passen. Het was er altijd een gezellige boel en er werd met veel plezier 
gewerkt. Sommige kleermakers hadden er ook nog een modewinkel bij, 
zoals o.a. Vos en Schulten, die dan door de vrouw des huizes werd ver-
zorgd.  

Concurrentie hadden deze kleermakers van Theodorus ten Brink, die zijn 
zaak had op de Markt, het huidige hotel Marktzicht. Hij verkocht veel zoge-
noemde communiepakjes. Tegen de tijd dat je als kind de Eerste H. Com-
munie mocht doen, ging je aan de hand van je moeder naar de winkel van 
Ten Brink, waar je dan in een mooi nieuw pakje (meestal een matrozenpak-
je) werd gestoken.  

Dit waren zo mijn herinneringen uit ‘die goede oude tijd’ in ons mooie dorp 
Losser. 

Fons Lussing (Gaffel Fons)  


