
Oet Dorp en Marke Losser 2011/4         1 

 

Historische Kring Losser (HKL) 

De Historische Kring Losser zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het be-
houd van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (vooral van de 
dorpen Losser, Overdinkel en Glane), het vastleggen van 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  
 
Bankrekening t.n.v. Historische Kring Losser 
- Rabobank Losser 33.73.08.098 
 
Bestuur 
Voorzitter 
Thea Evers* 

 
Dr. Staringstraat 7  

 
7582BL Losser 

 
053 5382613 

Secretaris 
Georg van Slageren* 

 
Hogeweg 36 

 
7582CH Losser 

 
053 5382850 

Penningmeester 
Harry Dekkers 

 
Ludgeruslaan 12 

 
7581DD Losser 

 
053 5387993 

Leden    
Leo Augustijn 
Gerda Hogebrink 
Andries Kuperus*  
Stien Meijerink  
Bennie Nijhof 
Jack Scholtens* 

Zweermanstr. 16a 
Lutterstraat 55  
Dr. L. de Bruijnstr. 12 
Lutterstraat 53 
Kerkhofweg 195  
Heidehof 54 

7582AN Losser 
7581BT  Losser 
7582AA Losser 
7581BT  Losser 
7586AD O’dinkel   
7581 VJ  Losser 

053 5386190 
053 5381291 
053 5383196 
053 5385396 
053 5382778 
053 5385756 

                                      
*) Redactie van Oet Dorp en Marke 
 
Oet Dorp en Marke Losser 
Wordt aan het eind van elk kwartaal toegezonden aan de leden van de HKL. 
De jaarcontributie bedraagt € 15,00 (bij postverzending € 18,00) per jaar. 
Overname (geheel of gedeeltelijk) en publicatie van artikelen is alleen toegestaan 
met toestemming van de redactie en bronvermelding. 
 
ISSN: 1568-4711   (Oplage 700 ex.) (Druk: VDA-groep, Apeldoorn) 
  



2 Oet Dorp en Marke Losser 2011/4           

 

 INHOUDSOPGAVE 
 
Historische Kring Losser (HKL) ...................................................................... 1 
Inhoudsopgave ............................................................................................. 2 
200 jaar Gemeente Losser ............................................................................ 3 
Burgermeester  Michael Sijbom 
Van het bestuur ............................................................................................ 6 
Agenda .......................................................................................................... 9 
Moord en doodslag? .................................................................................. 10 
De vermissing van Johannes B. te Losser in 1943 ...................................... 11 
Bertus de Jongeburcht 
De dood van Janna van de Bieste-Kraesgenberg ....................................... 20 
Sietse Smit 
Een veenbrand komt aan de oppervlakte .................................................. 23 
dr. Gerard Kuys 
100 jaar Losser............................................................................................ 28 
 
 
 

Op zoek naar een origineel ca-
deau? 
Geef een jaarlidmaatschap. Deze 
cadeaubon geeft de ontvanger 
voor 1 kalenderjaar alle  voorde-
len die onze leden hebben. Vier 
maal het tijdschrift Oet Dorp en 
Marke en uitnodigingen voor alle 
bijeenkomsten van de Histori-
sche Kring Losser. 
Na dit jaar stopt het lidmaat-
schap automatisch. Nadere in-
formatie bij de secretaris (053 
538 2850), 

 
Fotoverantwoording: 
De omslagfoto is gemaakt door Andries Kuperus en spreekt voor zichzelf: 
“Het bestuur van de HKL wenst u fijne feestdagen”. 
Tenzij anders vermeld zijn de foto’s in deze aflevering afkomstig uit het 
fotoarchief van de HKL. 
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 200 jaar Gemeente Losser 
 
De vorige aflevering van Oet Dorp en Marke, die helemaal aan  het 200-jarig 
bestaan van de gemeente Losser was gewijd, werd afgesloten met een bij-
drage van burgemeester Jan Westendorp, die inmiddels per 1 september 
2011 met pensioen is gegaan. Ons bestuur had direct nadat mr. drs. Michael 
Sijbom als burgemeester was benoemd, gevraagd of hij de door de HKL te 
organiseren tentoonstelling ‘200 jaar verslingerd aan de Dinkel’ zou willen 
openen. Gelukkig was de nieuwe burgemeester graag bereid daarvoor de 
zaterdagmiddag van 29 oktober 2011 op te offeren. De enthousiaste toe-
spraak die burgemeester Sijbom bij de opening hield sluit zo mooi aan op 
het artikel van oud-burgemeester Westendorp dat wij dit nummer met de 
tekst van die toespraak openen. 

De redactie. 

Tweehonderd jaar Losser 

“Een goede reden om bij stil te staan, om feestjes te vieren, om Losser nog 
eens op de kaart te zetten. Ik heb er inmiddels heel veel over gehoord. 
Want vrijwel alle activiteiten die door onze samenleving zijn bedacht en 
uitgevoerd, waren zeer succesvol. Als ik er in vogelvlucht met u op terug 
mag kijken? 

Het begon allemaal met de geweldige inzet van de mensen voor wie we 
hier vandaag ook zijn: de leden van de Historische Kring Losser.  
Wie aan de toekomst wil bouwen, die moet eerst de geschiedenis kennen. 
Daarom ben ik niet alleen een kersverse burgemeester maar ook kersvers 
lid van uw Kring geworden. Ik heb al met veel plezier kunnen putten uit 
hetgeen de Historische Kring aan materiaal over Losser heeft verzameld. 
Dat heeft mijn gevoel van verbondenheid met deze gemeente een stevige 
bodem gegeven. En alleen daarvoor ben ik ze al persoonlijk dankbaar. 

Aan het begin van het jaar heeft de Historische Kring in de gemeentegids 
van Losser voor alle inwoners een aparte bijlage verzorgd. Daarin is de ont-
wikkeling van ambtsdragers en bewoners sinds 1811, de opmars van de 
textielindustrie naast de traditionele landbouw, de aansluiting van de mar-
ken De Lutte en Beuningen, het ontstaan van Overdinkel en Glane en de 
sporen die de wereldoorlogen in de gemeenschap hebben nagelaten uitge-
breid toegelicht.  
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Mijn voorganger heeft het genoegen gehad het eerste exemplaar van deze 
bijzondere editie van de Losserse gemeentegids in aanwezigheid van de 
heer Georg van Slageren van de Historische Kring, te overhandigen aan 
mevrouw Bos. Zij is met haar respectabele leeftijd van bijna 101 jaar de 
oudste inwoner van de gemeente en heeft dus het grootste deel van de 
200-jarige geschiedenis meegemaakt.  

Daarna volgden, mede dankzij de inzet van de Stichting Losser 200 jaar, tal 
van activiteiten voor en door burgers uit onze gemeente.  

Ik noem bijvoorbeeld de recordpoging om de langste salade te bouwen. Een 
kunstige maar vooral smakelijke verbeelding van de Dinkel met daaraan 
verslingerd de 5 kerkdorpen. Van Johma, de lekkerste salade. Oet Twente. 

Een ander hoogtepunt was de historische raadsvergadering. Het huidige 
college van burgemeester en wethouders, raadsleden, griffier en zelfs de 
bodes van de gemeente Losser speelden hun rollen met verve. Dankzij - 
opnieuw - een bijdrage van de Historische Kring Losser konden een aantal 
bewogen onderwerpen uit de bestuurlijke geschiedenis van de gemeente 
nauwkeurig opnieuw aan de orde gesteld worden. Door de uiteenlopende 
meningen moest de burgemeester - toen nog Jan Westendorp - herhaalde-
lijk om orde verzoeken. Vooral de boze burgers die in de 'raadszaal' verhaal 
kwamen halen, bezorgden hem moeilijke momenten. Ik had die rol nooit zo 
mooi kunnen spelen omdat Westendorp door zijn leeftijd uitstekend in het 
plaatje paste.  

Ik heb nu mijn eigen rol te vervullen. En ik hoop dat ik als jonge burgemees-
ter op mijn beurt op een verdienstelijke manier zal bijdragen aan de ge-
schiedenis van Losser. En ik vind het belangrijk om kennis over het verleden 
en de nabije toekomst uit te blijven dragen. Want zonder verleden geen 
toekomst, zoals de Historische Kring zelf ook zegt. Maar ik zeg ook: zonder 
toekomst geen verleden. 

We moeten onze jeugd blijven onderwijzen. Ik ben dan ook blij dat de His-
torische Kring behalve aan deze expositie voor volwassenen, ook aan de 
schooljeugd heeft gedacht. Ze hebben een speurtocht langs historische 
gebouwen en plekken in het dorp Losser georganiseerd. In begrijpelijke taal 
stellen ze 25 vragen en voor degenen met de meeste goede antwoorden, 
zijn er prijzen te winnen. Dat vind ik een leuke en leerzame uitdaging. Jam-
mer dat mijn jongens hier nog niet wonen. 
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Maar niet alleen de Historische Kring heeft aan de Losserse jeugd gedacht. 
Ook de gemeente heeft in het kader van 200 jaar Losser aan de kinderen 
gedacht. Vorige week werd in zwembad Brilmansdennen de spetterweek 
georganiseerd. Gratis toegang voor alle basisschoolleerlingen in de herfst-
vakantie en ik kan u zeggen dat het een succes was. Ik had zelf helaas geen 
tijd om mee te spetteren. 

En ook de stichting 200 jaar Losser is onze jeugd niet vergeten. Tijdens de 
opbouw van de langste salade hebben ze een ballonnenwedstrijd georgani-
seerd. Aan mij de eer om de prijswinnaars dadelijk nog even in het zonnetje 
te zetten.  

Dank voor ieders investering in de toekomst! “ 

 
En hierna opende de burgemeester met een slag op de ‘gong’ van Gerard 
Mulderink (Platt’n Gerard), de laatste dorpsomroeper van Losser, de ten-
toonstelling. (Foto Andries Kuperus). 

 



6 Oet Dorp en Marke Losser 2011/4           

 

 Van het bestuur 
 
Tentoonstelling ‘200 jaar verslingerd aan de Dinkel’ 
Zoals u hiervoor kunt lezen heeft burgemeester Sijbom op zaterdagmiddag 
29 oktober 2011 de tentoonstelling met als thema het 200 jarig bestaan van 
de gemeente Losser geopend. Hij deed dat in aanwezigheid van bestuursle-
den en vrijwilligers van de Historische Kring en van de Stichting 200 jaar 
Losser. En van personen en vertegenwoordigers van verenigingen en instel-
lingen die materialen voor de expositie beschikbaar hebben gesteld. 

Wij willen met name de familie Damer, de heren Gerhard Poorthuis (kloot-
schieten), Herrie Damhuis (IJsclub), Jan de Boer en Arnold Meijerink (parti-
culiere brandweercollectie), het bestuur van de KVV Losser, de heer Game 
van het Smokkelmuseum in Overdinkel, Hotel Smit en de heer Wim Over-
beek (gemeentearchief Losser) hartelijk bedanken voor hun inbreng. 

Activiteiten voor de jeugd 
Om ook de wat oudere schooljeugd te interesseren voor de plaatselijke 
geschiedenis hebben we twee activiteiten bedacht en ontwikkeld. 

Speuren naar sporen 
Bij de opening van de tentoonstelling 
presenteerde Harry Dekkers namens 
de HKL een kleurig boekje voor een 
speurtocht door  het dorp Losser. Aan 
de hand van 25 foto’s met vragen wor-
den de leerlingen van de groepen 7 en 
8 van de basisscholen uitgedaagd om 
op zoek te gaan naar sporen van het 
verleden. De boekjes moeten uiterlijk 
15 december 2011 ingeleverd worden. 
Onder de kinderen die alle antwoorden 
goed hebben worden drie cadeaubon-
nen ter waarde van € 25 verloot. Alle kinderen ontvangen voor de kerstva-
kantie een nog mooier boekje met de juiste antwoorden en interessante 
informatie over de gebouwen etc. die  ze tijdens hun speurtocht zijn tegen-
gekomen. 
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Opstelwedstrijd etc. 
Naast de speurtocht leek het ons leuk om de schooljeugd te vragen een 
werkstuk te maken voor de mensen die over 50 of 100 jaar in de gemeente 
Losser wonen. Zoals wij nu graag willen weten hoe de mensen in 1811 of in 
1911 woonden en leefden, denken wij dat men dat over 50 of 100 jaar ook 
van onze tijd graag wil weten. 

Immers als je Losser van nu vergelijkt met 200 jaar geleden dan zag ons 
dorp er toen heel anders uit. Een piepklein dorpje met onverharde wegen. 
Geen waterleiding en geen elektriciteit. ‘s Avonds pikkedonker, want 
straatverlichting was er niet. De woningen waren van slechte kwaliteit en 
hadden geen centrale verwarming of een mooie badkamer. Radio, tv of 
computers waren onbekend. En als de mensen al reisden kwamen ze niet 
verder dan Oldenzaal en Enschede, want fietsen, auto’s en treinen waren 
nog niet uitgevonden. Voor ons in 2011 is dat bijna niet voor te stellen, 
maar de mensen van toen wisten niet beter. 

Over 50 of 100 jaar zullen de mensen, die dan in Losser wonen, misschien 
net zo raar aankijken tegen alles wat wij nu zo heel gewoon vinden. Mis-
schien vragen ze zich dan wel af hoe de mensen toen, in 2011, toch zo kon-
den leven. 

Daarom hebben we de kinderen gevraagd een werkstuk te maken over de 
dingen die in hun eigen omgeving gebeuren. Dat kunnen ze doen door een 
verhaal of een tekening. Sommigen kunnen al behoorlijk filmen of fotogra-
feren en wij hopen dat ze dan een film of fotocollage maken. Maar mis-
schien komen de kinderen zelf met veel mooiere ideeën.  Wij hopen in ie-
der geval  dat ze hun fantasie, creativiteit en originaliteit de vrije loop laten. 

De werkstukken moeten voor het begin van de kerstvakantie ingeleverd 
worden. Ook aan deze ‘wedstrijd’ zijn enkele leuke prijzen verbonden. En 
elke deelnemer ontvangt ‘eeuwige roem’ want alle werkstukken zullen voor 
altijd (en dat is heel lang) bewaard blijven. 

600-ste lid ingeschreven 
Tijdens de openingsmiddag van de tentoonstelling mochten we ook ons 
600-ste lid verwelkomen. De gelukkige is Jan Hendrik Kuipers uit de Mei-
doornstraat in Losser. Hij werd door voorzitter Thea Evers verrast met een 
pakket van alle nog leverbare door de HKL uitgegeven boeken. (En dat is 
een hele stapel, kijk maar eens in de boekwinkel op onze website: 
www.historischekringlosser.nl).  
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Wij zijn met dit nieuwe lid extra gelukkig omdat hij nog maar 23 jaar oud is. 
We hopen dat zijn voorbeeld veel leeftijdgenoten doet volgen. 

Schenkingen 
Ook in de afgelopen maanden ontvingen wij weer een aantal schenkingen, 
van leden (en niet-leden). 

 Diverse foto’s uit het familie archief van kapper Hannes van Huizen, 
van mevrouw G. Postma - van Huizen; 

 Stukken betreffende KVP/CDA uit het archief van de heer J. Pot; 
 Twee stukken uit het familiearchief Knol/Nijkerken, van Vincent Nijker-

ken; 
 Kanonskogel (bodemvondst), van Lutwig Asbreuk; 
 Een authentiek afschrift van de notariële akte waarin op 10 juli 2011 

het record langste salade ter wereld (in de vorm van de Dinkel) is ge-
constateerd, van notaris Ronald Mollink; 

 Diverse antieke voorwerpen, van de familie Johan Hollink; 
 Toeristenhandboek voor Twente, van Jopie Engman; 
 Grote ingelijste tekening van het Aleida Leurinkhuis, van Antoon 

Poorthuis; 
 Twee , 100 jaar oude, naaldenkokers, van mevrouw Huisman-

Westenbroek. 

Alle schenkers hartelijk dank.  

Mocht u ook nog iets in huis hebben waarvan u denkt dat het de moeite 
van het bewaren waard is en dat het bij de  Historische Kring beter op zijn 
plaats zal zijn, dan kunt het afgeven op maandagmorgen tussen 09.00 en 
12.00 uur in ons ‘clubgebouw’ aan het Martinusplein 16 in Losser. Belt u 
eerst even met voorzitter of secretaris (gegevens op pagina 1) om zeker te 
weten dat er iemand aanwezig is. 
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 Agenda 
 
Tentoonstelling ‘200 jaar verslingerd aan de Dinkel’ 
Onder deze titel organiseren wij een tentoonstelling over 200 jaar Losser, 
Overdinkel en Glane. 
Waar: Galerie ’t Nien-End op Erve Kraesgenberg in Losser. 
Wanneer: Op donderdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 
uur. LET OP: niet op zaterdag 24 en zondag 25 december en op Oudejaars- 
en Nieuwjaarsdag, maar wel op maandag 26 december. 
Tot wanneer: tot en met zondag 15 januari 2012. 

 
Niejoarsvisite op maandag 2 januari 2012 
We beginnen het jaar direct al goed met de traditionele Niejoarsvisite. Stien 
Meijerink leidt de inmiddels beroemde quiz en u krijgt boerenjong’s en 
knieperkes aangeboden door het bestuur. Wij verwachten weer veel be-
zoekers, dus: kom op tijd om verzekerd te zijn van een zitplaats. 

Maandag 6 februari: ‘Van behoorlick alloy’, een lezing over tin 
Een huishouden van Jan Steen. Iedereen weet wat dat is. Maar wat is dan 
een Jan Steenkan? In de lezing ‘Van behoorlick alloy’ door Wim Evers zult u 
antwoord krijgen op die vraag. En nog veel meer te weten komen over ou-
de tinnen gebruiksvoorwerpen, zoals die vroeger in veel huishoudens voor-
kwamen, van pispot tot kraantjeskan. Op oude schilderijen staat ook vaak 
tin afgebeeld en dit alles is natuurlijk nauw verbonden met de gilden, maar 
ook met de eet- en drinkcultuur. 
Het belooft een interessante en leerzame avond te worden over een weinig 
bekend onderwerp. 

Maandag 12 maart: Over de klootschietsport 
Als u onze tentoonstelling heeft bezocht herinnert u zich ongetwijfeld de 
vitrines gevuld met voorwerpen, foto’s en documenten die betrekking heb-
ben op de klootschietsport. Al dat prachtige materiaal is afkomstig uit de 
verzameling van de heer Gerhard Poorthuis, die er veel van weet en er ook 
nog zeer bevlogen over kan vertellen. Dat gaat hij voor ons doen op 12 
maart en hij vertoont daarbij ook nog uniek filmmateriaal. 

Alle avondbijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en vinden plaats bij 
Hotel Smit. 
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 Moord en doodslag? 

Moord en doodslag gingen in het verleden ook aan Losser niet voorbij. In 
oude kranten wordt er vaak uitvoerig over bericht. Zeker in een klein dorp 
hield dat de gemoederen natuurlijk nog lang bezig. Ook schokkende gebeur-
tenissen als incest en babymoorden bleven niet buiten de dorpsgrenzen en 
werden landelijk nieuws, zoals blijkt uit de volgende berichten: 

 

(Artikel uit de Sumatra post, 22-04-1925) 

 

(Artikel uit het Vaderland, 29-04-1925) 
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Midden in de Tweede Wereldoorlog, in 1943, verdween er een oude man 
spoorloos. Een verdwijning, die niet het gevolg was van oorlogshandelingen 
of wreed optreden van de Duitse bezetter, maar een spoorloze verdwijning, 
die zoveel vragen en verdenkingen opriep, dat er in 1947 nog een gerechte-
lijk proces over werd gevoerd. Bertus de Jongeburcht uit Almelo, die zijn 
jeugd doorbracht in Losser en er toen in de buurt over hoorde, heeft zich in 
deze zaak verdiept en er een artikel over geschreven. 

Onze plaatsgenoot Sietse Smit deed mee aan een verhalenwedstrijd van het 
Historisch Centrum Overijssel en ondermeer De Twentsche Courant Tubantia 
met als thema ‘Historisch kippenvel’. In 2009 werd al eens zo’n verhalen-
wedstrijd georganiseerd, om het schrijverstalent uit Overijssel de mogelijk-
heid te geven zich te laten zien. In 2011 werd dit herhaald. De bijdrage 
mocht maximaal 1750 woorden tellen en moet bij de lezer dus ‘historisch 
kippenvel’ opleveren. De bijdrage van Sietse Smit (uit 128 inzendingen) 
hoorde bij de acht genomineerden, waaruit 29 oktober j.l., tijdens de ‘Dag 
van de regionale geschiedenis’ in Kampen, de winnaars bekend werden ge-
maakt. Het verhaal van Sietse Smit kreeg de derde prijs. 

Wij vragen dus uw aandacht voor een waargebeurde en onopgeloste spoor-
loze verdwijning en een verzonnen verhaal waar u historisch kippenvel van 
moet krijgen. 

Thea Evers 

 

 De vermissing van Johannes B. te Losser in 1943 
Door Bertus de Jongeburcht 

Inleiding 
In februari 2011 berichtte de krant over de vermissing van een oude man in 
mijn woonplaats Almelo.  

Dit geval deed mij denken aan een vermissing, die zich heeft afgespeeld 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Losser. Het betrof de heer Johannes B., 
geboren op 26 mei 1866 in de gemeente Losser, weduwnaar van Geziena B. 
en zoon van het echtpaar Hendrikus B. en Hermina L. Johannes B. was jaren 
landbouwer geweest maar ten tijde van de vermissing zonder beroep.  
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De eerste keer dat ik van de vermissing van Johannes B. hoorde was in 
1964. Indertijd woonden mijn ouders aan de Scholtinkstraat 213 in Losser 
en hun huisbaas en buren de heer en mevrouw H. waren dochter en 
schoonzoon van de vermiste.  

Zondagsmorgens mocht ik van mijn ouders de huurgelden naar de buren 
brengen, waar, onder het genot van koffie en een alcoholische versnape-
ring, de buurvrouw mij over de vermissing vertelde. Ze was er nog steeds 
niet overheen en het hield haar nog dagelijks bezig, vertelde ze mij. 

De Scholtinkstraat met het Sommerhoes. De ‘straat’ is hier nog een zeer 
smal weggetje met hoge heggen aan weerszijden. 

De verdwijning in de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 januari 1943 
Johannes, die bij zijn zoon Hendrikus en schoondochter Euphemia en hun 
gezin inwoonde op het nummer M 80 (Marke 80), toen ook genoemd Schol-
tinksweg (volgens publicatie TC huisnr. 81), nu Scholtinkstraat, was zoals hij 
wel meer deed volgens zijn schoondochter, de middag van donderdag de 
14e januari om half vier gekleed naar bed gegaan en die dag niet weer van 
bed opgestaan. Johannes had geruime tijd in het ziekenhuis gelegen met 
ernstige buikkanker. Omdat Johannes zich de volgende morgen, vrijdag de 
15e, ook niet vertoonde, ontdekte de kleindochter dat opa er niet was. Er 
werd driftig naar hem gezocht en de buren hielpen mee bij de speurtocht. 
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Een zeker ‘oude Bos’ zou vrijdagmorgen bij zijn zoektocht de wandelstok en 
de pet van de vermiste in de drassige grond van de buiten haar oevers ge-
treden Dinkel hebben aangetroffen. Na deze bewijsstukken aan de schoon-
dochter van Johannes te hebben getoond, waren deze ook weer teruggezet 
op de vindplaats. 

Vóór de 13e januari 1943 was het een paar dagen droog geweest. Hierna 
kwam de regen weer met bakken naar beneden (zo’n 8  à 9 mil.) en op de 
14e ging dit gepaard met enige sneeuwval.  De wind was eerst zuidoost en 
later zuidwest met een gemiddelde temperatuur van 3,4 graden. Niet ab-
normaal voor de tijd van het jaar. Maar het zal u niet verbazen dat de Din-
kel bij die regenval buiten haar oevers was getreden.  

In eerste instantie zou de vondst van wandelstok en pet er op kunnen wij-
zen dat Johannes in de Dinkel zou zijn verdronken, ware het niet dat een 
verdronken Johannes niet in de Dinkel werd aangetroffen.  

De wachtmeester der Rijkspolitie J. ten Bos stelde de 15e januari 1943 een 
onderzoek in en hij had de wandelstok en pet niet meer langs de Dinkel zien 
liggen.  

Een foto van weliswaar een andere politie-inzet langs de Dinkel, maar zo 
moeten we ons het politieonderzoek wel voorstellen. 
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Uit een rapport van wachtmeester Schurink van de politie Losser, die ook 
deelnam aan het onderzoek, bleek dat door de zoon Hendrikus aangifte 
werd gedaan van de vermissing van zijn vader. Later zou deze aangifte door 
zoon Hendrikus worden ontkend.  

Ambtelijk werd door de gemeente Losser alleen geregistreerd: ‘In den 
nacht van 14 op 15 januari 1943 des nachts verdwenen en niets meer van 
gehoord’. Op 6 december 1943, werd Johannes uit het bevolkingsregister 
geschreven wegens vermoedelijk overlijden. Dit gebeurde in het kader van 
Art. 83, 2e lid besluit bevolkingsboekhouding, stbl.342. en een schrijven van 
de Rijksinspectie van de bevolkingsregisters d.d. 2 Dec.43 Nr.11.424/0.- 

De gemeenteveldwachters van Losser gefotografeerd in 1922. Tweede van 
links is Ten Bos (zie vorige pagina). Naast hem Ter Laak en aan de andere 
kant Schurink en Gerard. 
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Geruchten 
En zoals het altijd gaat in een dorp ging de vermissing als een lopend vuur-
tje. En hoe langer het duurde voor Johannes werd gevonden hoe sterker de 
verhalen. De zoon waar Johannes in huis was zou mogelijk verantwoordelijk 
zijn voor de verdwijning. De meest gruwelijke scenario’s deden de ronde: 
‘Johannes zou in stukken gesneden in een kookpot zijn gekookt en aan de 
varkens gevoerd’. Ook ging het praatje rond, ‘dat hij in de oven van Van 
Heek zou zijn opgestookt’. Later werd hierover het grapje gemaakt dat het 
eerste crematorium van Twente in Losser had gestaan. De geruchten en 
een ruzie binnen de familie waren voor justitie aanleiding om midden sep-
tember 1946 de verdwijningzaak weer ter hand te nemen. 

Het Utrechts Nieuwsblad van 17 september 1946 kwam zelfs met het kopje 
‘Moord opgehelderd’. Volgens deze krant, nam men vanwege de vondst 
van pet en wandelstok in de buurt van de Dinkel, in eerste instantie aan dat 
Johannes zelfmoord had gepleegd.  

Maar door de nieuwe feiten die naar boven kwamen door de familieruzie, 
werd er gegraven in de buurt van de woning van zoon Hendrikus en werden 
drie verdachten in hechtenis genomen en wel Hendrikus, zijn echtgenote en 
zoon Johan. De drie gearresteerden werden overgebracht naar Almelo.  
 

De terechtzitting te Losser op 14 januari 1947 
Er was grote drukte in en om het gemeentehuis van Losser op deze dinsdag 
14 januari. Het liefst zou heel Losser aanwezig zijn geweest. De zitting was 
openbaar, maar niet allen konden naar binnen wegens plaatsgebrek. Een 
aantal bleef buiten door de ramen gluren van de raadszaal waar de terecht-
zitting werd gehouden, om toch maar niets van de sensatie te missen. De 
buitenblijvers zullen het wel niet droog hebben gehouden want het was 
een regendag met een temperatuur van circa 10 graden. 

Normaalgesproken wordt zo’n zitting gehouden bij de rechtbank te Almelo. 
De zitting was daar ook geopend, maar de rechtbank achtte het noodzake-
lijk de plaats waar het vermoedelijke misdrijf was gepleegd te gaan zien. 
Zodoende werd voor het vervolg van de zitting uitgeweken naar de raads-
zaal te Losser. De rechtbank werd voorgezeten door de president mr. I. 
Dufour. Deze wilde met de andere rechters proberen klaarheid in de zaak te 
brengen. 
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Een luchtfoto van het gemeentehuis, uit deze tijd, met de barakaanbouw. 

Uit de mij ter beschikkingstaande documenten blijkt dat tijdens de zitting 
alleen Hendrikus, de zoon van de verdwenen Johannes B. nog verdachte 
was. De echtgenote en zoon Johan waren opgeroepen als getuigen. 

Het bleek dat de ware toedracht van de zaak moeilijk te achterhalen was. 
Gissingen en verklaringen van getuigen bemoeilijkten eerder de zaak, dan 
dat er duidelijkheid werd geschapen. Wel stond vast dat moord ondenkbaar 
was zonder een lijk. De meeste getuigen waren van mening, dat kon wor-
den gesteld dat Johannes niet was verdronken in de Dinkel en dat de wan-
delstok en zijn pet daar waren geplaatst om wel die suggestie te wekken. 
De vraag was door wie? De getuige deskundige, de hoofdinspecteur van 
politie te Almelo de heer A. Koot verklaarde dat als er sprake van verdrin-
king was geweest het lijk ongetwijfeld gevonden zou zijn. 

De verdediger van Hendrikus, mr. Baurichter, bleef nog wat doorhameren, 
of de wandelstok en pet die op die vrijdag wel of niet aan de Dinkel hadden 
gelegen. De wachtmeester ten Bos en de getuige Langkamp verklaarden 
van niet. De echtgenote van de verdachte en de inmiddels overleden ‘oude 
Bos’ hadden de wandelstok en pet wel gezien. 
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De verdachte Hendrikus verklaarde dat hij het altijd uitstekend met zijn 
vader had kunnen vinden. Tussen hem en zijn vader bestonden geen ge-
heimen, en ook van onenigheid was geen sprake geweest. Wel was er een 
paar dagen voor de verdwijning gesproken over het feit dat Johannes naar 
zijn dochter in Borne wilde. 

De dochter uit Borne verklaarde, dat tussen haar broer Hendrikus en vader 
Johannes nooit enige onenigheid had bestaan, al vond ze wel dat de vrouw 
van Hendrikus ‘niet voor haar vader was geweest zoals het hoorde’. Ze had 
van de verdwijning gehoord van Johan de zoon van Hendrikus, die het met 
een buurman ‘s morgens was komen vertellen. 

De buurvrouw legde echter een heel andere verklaring af. Volgens haar was 
er op de 14e januari een grote ruzie geweest tussen Hendrikus en zijn vader 
en dat gebeurde wel meer. Dit keer ging het over het ‘naar Borne gaan’ van 
vader Johannes. Verder verklaarde ze ook dat in september vorig jaar, toen 
de zaak opnieuw aan het rollen kwam, ze gehoord had dat de zoon van 
Hendrikus tegen zijn vader zei: ‘Je bent de moordenaar van je vader’. 
Waarop de zoon naar buiten kwam en de verdachte zijn zoon met de pook 
‘op de mieter sloeg’. De vrouw van Hendrikus zou toen tegen haar zoon 
hebben gezegd: ‘Johan, daar zit je zelf ook bij in’. 

Volgens de getuige had ze Hendrikus de avond van de verdwijning wel naar 
Gronau zien gaan. Dit was door de gemeenteambtenaar Van der Tol ook 
geverifieerd bij de werkgever in Gronau, die had verzekerd dat Hendrikus 
die nacht daar was geweest. 

Twee andere getuigen, waar kleinzoon Johan tijdens de oorlog was onder-
gedoken, verklaarden dat Johan wel eens over de ruzie had gesproken. Die 
ruzie was gemaakt over een spaarbankboekje, dat door opa Johannes bij 
een zekere H. te Losser was ondergebracht. Verder zou op de avond van de 
verdwijning opa geslagen zijn door Hendrikus. En er was ook gesproken 
over: ‘Je bent de moordenaar van je vader’. De getuige had hierover nooit 
gesproken met haar man, omdat ze het zo griezelig vond. Ook zou klein-
zoon Johan een ruzie hebben gehad met de broer van de getuige, waarop 
Hendrikus gezegd zou hebben: ’Hou op met schelden anders kon er wel 
eens wat anders aan het licht komen’. 

De president van de rechtbank was wel benieuwd wat er dan aan het licht 
kon komen. Volgens verdachte was dit het clandestien houden van varkens. 
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Een zestienjarige getuige, een meisje dat met haar zusje bij de familie B. 
had gespeeld in het laatste oorlogsjaar, had ook een fikse ruzie aangehoord 
tussen Hendrikus en zijn zoon. Ook toen had de zoon het weer over ‘je bent 
de moordenaar van je vader’. De echtgenote van Hendrikus had de huilen-
de kinderen, die er zeer ontdaan van waren, teruggebracht naar huis. Zelf 
was ze ook in tranen geweest die middag. 

In de middagzitting werden veel getuigenissen van de morgenzitting tegen-
gesproken door andere getuigen. 

De vrouw van de verdachte vertelde, zoals al eerder gemeld, dat opa om 
half vier in de middag gekleed naar bed was gegaan, wat hij wel meer deed. 
Regelmatig stond hij dan in de nacht op, omdat hij veel pijn had en ging dan 
in de schuur op de ladder zitten. Volgens haar waren zowel de dochter als 
zoon Johan die avond thuis geweest. 

Er was ook een andere verklaring van de dochter. Zij zou in de nacht om 
circa twee uur zijn thuisgekomen en had de deuren toen open zien staan. In 
de morgen ontdekte ze de verdwijning. 

De verklaring die dan door zoon Johan wordt afgelegd is zo tegenstrijdig 
met de verklaring die hij heeft afgelegd bij de rechter-commissaris, dat de 
officier van justitie het beter vond de verdachte wegens het risico van een 
eventuele meineed niet verder te horen. 
Zijn zuster gaf aan dat Johan de hele avond thuis was geweest, terwijl hij bij 
de rechter-commissaris had verklaard om twee uur pas thuisgekomen te 
zijn.  
Mr. Baurichter, de raadsman van Hendrikus, wilde echter Johan, die hij als 
sleutelfiguur zag, graag nog enkele vragen stellen, maar zag daar tenslotte 
van af.  
Toen werd nog gehoord de heer H. die verklaarde dat Johannes B., die zijn 
schoonvader was, aan zijn vrouw, dus de dochter van de vermiste, inder-
daad het spaarbankboekje en een portemonnee met inhoud in bewaring 
had gegeven. 
Tegen de getuige kapper Steggink, die hem in het ziekenhuis had gescho-
ren, had hij gezegd zo graag naar zijn zoon Hendrikus terug te willen. Deze 
zorgde zo goed voor hem. 
Een dochter die aan de Glane woonde, verklaarde maandags voor de ver-
dwijning nog bij haar vader geweest te zijn. Ze had haar vader behoorlijk 
zenuwachtig aangetroffen. Wel had hij aangegeven nog een keer alle kinde-
ren langs te willen gaan en zelfs naar Borne te willen gaan. Volgens haar 
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was haar vader niet goed op dat moment. De opgewondenheid van vader 
had zeker niets te maken met de ruzie, want die zou plaats hebben gehad 
een dag voor de verdwijning. 
Volgens de officier van justitie bleek uit de vele getuigenverklaringen hoe 
moeilijk het was ook maar enig bewijs tegen de verdachte te kunnen con-
strueren. Doorlopend werden door de getuigen tegenstrijdige verklaringen 
afgelegd, die niet op juistheid konden worden getoetst. 

In de vier jaar dat hij is verdwenen, was er geen spoor van Johannes terug-
gevonden. Alleen de pet en de wandelstok en dat ook nog alleen op de 16de 
januari. Het wandelstokfeit wijst er volgens hem op, dat iemand de hand 
heeft gehad in de verdwijning van Johannes. Volgens de officier zou het 
psychologisch volkomen onaanvaardbaar zijn dat Johannes, wilde hij zelf-
moord plegen, hij allereerst zijn stok in de grond zou hebben gestoken. 
Volgens de officier had de stok daar dan ook de 15e januari moeten staan. 
Tenzij Johannes zich een dag verstopt zou hebben, maar dat ligt niet voor 
de hand bij een oude en zieke man. De officier was van mening dat hier een 
misdaad in het spel moest zijn. Maar het was niet te bewijzen wie zich 
daaraan schuldig had gemaakt. De officier vraagt ten opzichte van de ver-
dachte Hendrikus vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. 

De verdediger noemde het een slot van een menselijk drama, dat zich heeft 
afgespeeld in een kleine gemeente en daar vier lange jaren de gemoederen 
heeft bezig gehouden. 

Na beraad in de raadkamer werd de verdachte door de rechtbank vrijge-
sproken en onmiddellijk in vrijheid gesteld. 
Volgens de griffie van de rechtbank te Almelo komt Johannes B. niet voor in 
het register van beschikkingsakten van ‘Rechtsvermoeden van Overlijden’. 
Mogelijk hebben de nabestaanden de rechtbank hierom na vijf jaar niet 
verzocht. Hij werd dus wel uit het bevolkingsregister uitgeschreven 

Bronnen: 
Twentsche Courant 15-01-1947.  
Utrechts Nieuwsblad 17-09-1946. 
Archief gemeente Losser. 
Internet: Weerstation Losser Johan Effing@Albert Oude Nijhuis. 
Genlias. 
Mondelinge informatie verschillende personen uit Losser . 
Centraal Bureau Genealogie. 
Griffie Rechtbank Almelo (telefonisch). 
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 De dood van Janna van de Bieste-Kraesgenberg 
Door Sietse Smit 

Ze had 74 jaar sober en somber geleefd. Sober omdat ze met de keuterboer 
Johan van de Bieste was getrouwd en de welvaart aan haar deur voorbij 
was gegaan. Somber omdat de natuur haar niet uitgekozen had om een 
liefdevol moeder te worden van een schare schattige kinderen. Nu lag ze op 
bed en wist dat het gebeurd was. De late middagzon wierp een armoedig 
straaltje licht in de slaapkamer. Het opdwarrelende stof was duidelijk te 
zien in het lichtstreepje. De pijn keerde met steeds krachtiger wordende 
vlagen terug. Drie maanden geleden was botkanker geconstateerd die on-
omkeerbaar zijn kwade werk deed. In drie maanden van gezond mens naar 
een wrak.  

Johan komt de slaapkamer binnen met een dienblad met thee en vraagt:  

“Hoe geet't?”  
-t'Geet wa.-  

Hij schuift het water, de pillen en de niet aangeraakte literatuur aan de 
kant, zet het dienblad met de thee op haar nachtkastje en schenkt in. Als hij 
aanstalten maakt om de slaapkamer te verlaten vraagt ze: 

 -Johan?-  
“Wat is't er?”  
-Ie weet da'k nie lang meer leef!-  
“Joa dat wee'k.”  
-Zo'j mie dan noe is 'n keer will'n vertell'n wat d'r met Albert is gebeurd?-  
“Och mens dat is meer dan viem'dertig joar leed'n.” 

Hierop verliet Johan de kamer en liet Janna achter met het raadsel Albert. 
Albert een knappe jongen die een enkele keer op hun boerderijtje kwam 
om Johan te helpen met het vee en zo nu en dan op het land. Albert stu-
deerde in Delft en was niet zo vaak thuis. Hij mocht graag buiten zijn en zijn 
lusten botvieren op het uitmesten van het varkenskot en het omspitten van 
de moestuin. Bovendien had hij een oogje op de struise boerin Janna, wat 
het bezoek aan de keuterboer extra aanmoedigde. Janna was niet afkering 
van zijn aandacht en begon steeds vaker naar hem te verlangen. Hij was 
attent voor haar, had altijd een leuke opmerking tegen haar en kon uitbun-
dig lachen. Hij was een moment om naar uit te kijken. Om met een glimlach 
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aan te denken. Om naar te verlangen. Hij was het tegenovergestelde van 
Johan. 

Als ze 's avonds in haar tuintje stond en over de essen keek met aan de 
horizon de oude toren van Losser in het avondrood, zag ze in gedachten dat 
Albert er aan kwam fietsen. Dat hij een leuke opmerking tegen haar maakte 
en dat ze samen schaterlachend naar binnen gingen om koffie te drinken in 
haar schemerige knusse woonkamer.  

Ze wist dat het niet goed was. Ze kon er geen weerstand aan bieden. Ze 
wilde het niet en toch deed ze het. Die ogen die altijd leken te lachen, die 
mooie zachte mond waarmee hij stiekem achter haar oor had gekust. Zijn 
handen, kil van de vrieskou, die op haar heupen lagen maakten haar warm. 
Diepe gevoelens van genegenheid. De hartstocht deed zijn werk en maakte 
dat ze hem bij z'n kruin greep en zijn mond naar de hare trok. Hun lippen 
smolten samen, als een legering van twee verschillende metalen.  

Johan maakte een abrupt einde aan de innige omhelzing. Hij sloeg Albert 
met de platte kant van de bats op de rug. Janna gilde. Albert viel maar 
krabbelde weer op en zette het op een hollen. Wild tierend ging Johan ach-
ter hem aan: “Ik maak oe kapot vuile patjakker. Ie mott'n met de jatt'n van 
mien wief ofbliem'm. Vuile schooier!” Dit was de laatste keer dat Janna 
Albert zag. 

Drie maanden later kwam de Rijkspolitie en zette de hele boerderij op z'n 
kop. Johan werd als verdachte van moord aangehouden en in verzekerde 
bewaring gesteld. Hij zweeg als het graf. Janna werd aan scherpe politie-
verhoren onderworpen. Zij zweeg als het graf. Twee maanden later werd 
Johan vrijgesproken van de tenlastelegging. Er was geen bewijs en er was 
geen lijk. Toen hij terug kwam op zijn boerderijtje trof hij een vermagerde 
en huilende Janna aan. Het enige dat hij zei was: “Deur oen schuld heb ik 
twee moand in de bak zeet'n smerig rot wief!” Met deze zin was de sfeer 
gezet voor de rest van hun huwelijk. 

Ze bleef bij hem. Niet uit liefde maar omdat ze dacht niet anders te kunnen. 
Waar moest ze heen? Ze wisselden zo nu en dan een woord als ze er niet 
om heen konden. Ze sliepen niet meer in hetzelfde bed. Beide zielen leef-
den een zowel psychisch als fysiek eenzaam bestaan. Eenzaamheid die 
soms oorverdovend was. Ze kregen eelt op de ziel en hun harten bleef ge-
sloten.  
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Haar lichaam doorstond vreselijke pijnen. Het skelet dat alles in stand 
moest houden en haar lichaam moest ondersteunen was op. Ze had het 
gevoel dat ze geen kraakbeen meer tussen haar botten had. Alsof bot over 
bot raspte. De verpleegster die haar 's morgens kwam wassen kon de kre-
ten van pijn niet meer aanhoren. Pijnstillers deden niets meer. Morfine 
hielp iets en bevorderde haar dood waar ze naar verlangde. Johan bracht 
thee. Toen hij het dienblad op het nachtkastje zette stootte hij tegen haar 
ledikant. Helse pijnen van haar kruin tot aan haar tenen. Deed hij dat nou 
opzettelijk? 

-Johan- 
“Ja wat hej?” 
-Wat heb ie met Albert doan?- 
“Hoal d'r over op. 't Is 'n eeuwigheid leed'n en ok nie meer belangriek”. 
-Veur mie is't belangriek en ik wil 't weet'n.- 
“Wat kan d'r veur oe noe belangriek ween'n stom wief.“ 
-Gun mie dit Johan. Ik mot 't weet'n.- 
“Aj d'r op stoat za'k 't oe verteln'n. 't Is toch al lang verjoard.” 
-Ik stoa d'r op.- 
“Wie hebt 'm opeet'n.” 
Janna diep zuchtend en met een van pijn vertrokken gezicht: 
-Keer'l ie bint gek.- 
“Ik heb 'm met de bats de hassn's inslaag'n. Ik heb 'm uutbeend en in por-
ties an't zwien opvoerd tot d'r niks meer van oawer was. Toen he'k 't zwien 
slacht en dat hebt wie saam'm opeet'n.” 

Janna voelde de pijn genadeloos hard toeslaan. Tranen sprongen in haar 
ogen. Niet van de pijn maar van de emotie. Toen zij Johan gemeen lachend 
de deur uit hoorde gaan gaf ze zich over aan een intens verdriet. Ze be-
zweek aan de pijn en stierf met een masker van onmacht en haat.  

 

  



Oet Dorp en Marke Losser 2011/4         23 

 

 Een veenbrand komt aan de oppervlakte 
 
De staking bij de NV L. van Heek & Zn. In Losser, februari 1938 

Door dr. Gerard Kuys 

Gerard Kuys studeerde geschiedenis in Nijmegen en Slavische talen in 
Utrecht. Al aan het einde van de jaren zeventig had hij materiaal verzameld 
voor een promotie, maar pas in 2010 kwam het er echt van: hij promoveer-
de aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘De vrees voor 
wat niet kwam / nieuwe arbeidsverhoudingen in Nederland 1935-1945, aan 
het voorbeeld van de Twentse textielindustrie’.  

In dit lijvige boekwerk wordt ook een hoofdstuk gewijd aan de staking bij L. 
van Heek & Zn in Losser in 1938. 

In het voorjaar van 2011 nam hij contact met mij op omdat ’t Inschrien, het 
tijdschrift  van de Oudheidkamer Twente, hem had gevraagd over deze sta-
king een artikel te schrijven en daarvoor was hij op zoek was naar bijpas-
sende foto’s. De HKL heeft die graag ter beschikking gesteld en uit dat con-
tact kwam voort, dat wij dit artikel ook in Oet Dorp en Marke mogen plaat-
sen. 

Gerard Kuys is werkzaam als informatiearchitect voor de Stichting Biblio-
theek.nl. Zijn proefschrift (702 pagina’s) is ook in de boekhandel verkrijg-
baar (ISBN 978 90 5629 628 5).  

Thea Evers 

Na de textielstaking van 1931-’32 en de kleinere reprise daarvan in Almelo 
begin 1933 waren er in de Twentse textiel van de jaren daarna geen regu-
liere, dat wil zeggen door de vakorganisaties gesteunde, stakingen meer 
geweest. Het beeld dat van het vervolg is blijven hangen is er een van vol-
strekte kaalslag op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, kaalslag die met 
de oorlogsomstandigheden van 1939 pas echt afgelopen zou zijn. De sta-
king bij L. van Heek in Losser strookt met dit beeld, maar toch ook weer 
niet. De arbeiders staakten eindelijk weer voor verbetering. Maar omdat de 
winst voor de stakende arbeiders bij L. van Heek & Zn. beperkt was geble-
ven, had in Losser niemand het gevoel dat hun actie nieuwe tijden en nieu-
we arbeidsvoorwaarden gebracht had.  
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De aanloop 
Na een conflict bij het Enschedese Van Heek & Co. over de opvolging bin-
nen de leiding van het concern was in 1926 de Losserse tak van de Van 
Heeks een eigen textielfabriek begonnen. Dit bedrijf hield bewust afstand 
van de Enschedese Fabrikantenvereniging. Het was de directie van het Los-
serse bedrijf een gruwel om aan afspraken gebonden te zijn; dat gold zowel 
de confrères onder de textielfabrikanten als het eigen personeel. Na de 
kortstondige opleving, die in de Twentse textiel op de devaluatie van sep-
tember 1936 gevolgd was, had de directie verschillende keren toezeggingen 
moeten doen over het terugkomen op tariefsverlagingen, vergoeding voor 
ploegenwerk of over het uitbetalen van loon over erkende feestdagen. Zul-
ke toezeggingen werden echter vervolgens stilzwijgend ongedaan gemaakt. 
Toen tegen het eind van 1937 de orders weer terugliepen, legde de directie 
eerdere toezeggingen over ploegenbijslag en twee en een halve dag betaal-
de vakantie naast zich neer. In plaats daarvan kortte zij het loon met stille 
tariefsverlagingen en hogere boetes. 

De Rijksveldwacht handhaaft de orde op de Overdinkelsestraat in Los-
ser.(Foto beschikbaar gesteld door de heer Geert Bekkering). 
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De bonden van textielarbeiders in Twente hadden bij eerdere gelegenhe-
den wel geprotesteerd, maar waren niet in actie gekomen. Zij vonden het 
relatief grote aantal ongeorganiseerde arbeiders bij L. van Heek & Zn. een 
risico, dat succesvolle loonactie in de weg zou staan. Dit standpunt veran-
derde toen de vakorganisaties door L. van Heek & Zn. al te opzichtig werden 
gebruuskeerd. De betaalde vakantie in de rest van de Twentse textiel was 
vooral tot stand gekomen, omdat de fabrikantenverenigingen tijdens de 
opleving van 1937 de vakbeweging de wind uit de zeilen hadden willen 
nemen. Dat nam natuurlijk niet weg, dat de vakbeweging zich tegenover 
haar leden op het succes liet voorstaan. En vervolgens wilde zij de verbete-
ring ook doorgevoerd zien bij de textielbedrijven die niet bij de fabrikanten-
verenigingen waren aangesloten. Als proefvijver voor een arbeidsconflict 
kwam Losser helemaal in aanmerking. L. van Heek & Zn. zou immers van de 
fabrikantenverenigingen niet de massieve steun krijgen die de vakbeweging 
in de Twentse steden van al te drieste inhaalacties weerhouden had. 

Personeel van de smederij en de machinekamer van Van Heek. De foto da-
teert uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. 
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De staking 
Het was van meet af aan duidelijk, dat de tweehonderd arbeiders bij L. van 
Heek & Zn. niet zomaar op een parool van de vakbonden in beweging zou-
den komen. Protesten hadden al te vaak niets uitgehaald. Dus waarom nu 
dan toch staken? De vakorganisaties organiseerden personeelsbijeenkom-
sten, waarbij aan de eisen voor ploegentoeslag en betaalde vakantie nu ook 
de ‘gebiedende eis’ van een gegarandeerd minimumuurloon werd toege-
voegd. Op deze druk bezochte bijeenkomsten kregen de bonden toestem-
ming om op dit pakket de firma L. van Heek & Zn. de staking aan te zeggen. 
Nadat de procedureel verplichte conferentie met de rijksbemiddelaar niets 
had opgeleverd, leek de staking – die voor maandag 21 februari 1938 was 
afgekondigd – onafwendbaar. Ware het niet, dat de directie nog poogde 
om met beloften aan de fabrieksraad de vakorganisaties buitenspel te zet-
ten. In een vergadering op de zaterdag vóór de stakingsdatum zegde de 
directie ‘grote voordelen’ toe, waaronder een onmiddellijke loonsverhoging 
van tien procent. De fabrieksraad ontraadde daarop de staking. Die zater-
dagmiddag was de algemene verwachting, dat de ongeorganiseerden dit 
advies zouden opvolgen. Het was dus nog maar de vraag, of de vakbonden 
voor hun ultimatum voldoende personeelsleden zouden weten te mobilise-
ren. 

Op de bewuste maandag werd echter duidelijk, dat de arbeiders toezeggin-
gen van hun directie niet meer vertrouwden. Van de ochtendploeg van 
vijftig man gingen slechts zeven werkwilligen de fabriek in. Van de volgende 
ploeg maar zes. Dit was een gevoelige slag voor de directie, die meteen 
weigerde de lonen van de afgelopen week uit te betalen. De financiële druk 
op de stakers nam daarmee sterk toe. Dit gegeven plaatste de bonden voor 
de noodzaak om – naast de stakingsuitkeringen aan de eigen leden – te 
gaan zorgen, dat ook de ongeorganiseerden nog te eten hadden. Het wel-
slagen van de staking hing ervan af. De organisaties schoten geld voor aan 
een Comité van Ongeorganiseerden en vroegen bij de gemeentebesturen 
vergunning aan voor collectes. Hiermee werd in en buiten Twente zoveel 
geld ingezameld, dat er genoeg was om de ongeorganiseerde stakers finan-
cieel bij te staan.  

Het verloop 
Na een week staken waren aan de onderhandelingstafel de posities nog 
onveranderd. Maar bij de stakers zelf stak onrust de kop op. Op zaterdag 26 
februari kwam een honderdtal arbeiders bij de fabriek het loon van de vori-
ge week ophalen. Toen zij dat niet kregen liepen de gemoederen hoog op 
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en werd de actie tegen de werkwilligen feller. In Overdinkel vormde zich 
rond een groep onderkruipers een menigte van bijna 200 mensen, die hen 
scheldwoorden naar het hoofd slingerde en hen demonstratief ‘naar huis 
bracht’. Bij enkele werkwilligen werden ’s nachts de ruiten ingegooid. Maar 
ook de directie zat niet stil. Zij had buiten het dorp dertien werkwilligen 
geworven, en vroeg de Rijksveldwacht voorzorgen te nemen dat dezen 
ongehinderd naar de fabriek zouden kunnen gaan. Dat liep verkeerd af. Er 
vielen klappen, zodat de verontwaardiging groot en het aantal werkwilligen 
weer een stukje kleiner was.  

De stakers begrepen, dat het succes van de actie ervan afhing of voldoende 
sociale druk kon worden uitgeoefend. Ook Ludwig van Heek jr., directeur 
van de firma, begreep dat. Hij belde de burgemeester van Losser, Cees van 
Helvoort, en zei dat er een samenscholingsverbod moest komen. Dat ver-
bod kwam er, maar verhinderde niet dat onder druk van de stakers de 
groep werkwilligen verder slonk. Was die groep op woensdag nog 55 man 
groot, de zaterdag erop waren dit nog 44 mensen. Tegenover veldwachter 
Van Weert had de directie te verstaan gegeven, dat als dit zo doorging zij de 
fabriek zou moeten sluiten. De veldwachter had daar wel een oplossing 
voor: de lat moest over de ‘terreur’ van de stakers, dan zouden wel meer 
werkwilligen zich melden. Burgemeester Van Helvoort wenste echter die 
kant niet op te gaan. 

De afloop 
De staking werd uiteindelijk door de vakorganisaties beëindigd. Toen zij 
zagen dat het conflict niet langer volgens hun spelregels verliep en op straat 
dreigde te worden uitgevochten, achtten zij de tijd voor een akkoord ge-
komen. Een hint in die richting werd door de rijksbemiddelaar opgepakt, 
waarna voor dinsdag 8 maart een nieuwe conferentie met de werkgever 
werd belegd. Al snel werd men het daarna aan de onderhandelingstafel 
eens over een pakket van arbeidsvoorwaarden, dat eigenlijk niet veel ver-
schilde van wat de directie zelf al had aangeboden om een staking te voor-
komen. Voor de drossers en afzetters in de spinzaal was er nu zelfs 5% min-
der verhoging. Eigenlijk hadden de arbeiders voor dit resultaat dus niet 
hoeven te gaan staken. Maar de vakbonden zetten de overeenkomst door. 
Zij hadden bij de firma immers een begin van erkenning bereikt. 

De stakende arbeiders konden weinig anders doen dan zich bij het resultaat 
neerleggen. Zonder de weerstandskas van de vakorganisaties was de actie 
niet voort te zetten, ook de uitkeringen aan de ongeorganiseerden werden 
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door de bonden afgebouwd. Enthousiast werden de leden hier echter niet 
van. Alleen het Christelijke Unitas won vier leden, maar zowel De Eendracht 
als St. Lambertus verloren in Losser ongeveer tien procent van hun leden-
bestand. En was nu de relatie met de firma L. van Heek verbeterd? Het lijkt 
erop van niet. Op 22 maart meldde dagblad Tubantia, dat een perceel hei-
degrond in de particuliere werkverschaffing, eigendom van L.J. van Heek jr., 
vrijwel geheel was afgebrand. Er woedde een veenbrand in de Twentse 
textiel, en met de staking in Losser was die heel even aan de oppervlakte 
gekomen. 

 
(Dit artikel is eerder gepubliceerd in ’t Inschrien, het kwartaalblad van de 
Vereniging Oudheidkamer Twente, nr. 2011/3) 

 

 100 jaar Losser 
 
Een alert lid van de HKL 
maakte ons attent op 
deze foto, die hij vond op 
internet. Wij vierden dit 
jaar het 200-jarig bestaan 
van onze gemeente, 
maar elders op deze 
aardbol hebben ze in 
1990 ook al het 100-jarig 
jubileum gevierd. In Amerika zie je meer van dit soort wijzerplaten, waarbij 
de eigenaar van de auto een sterk persoonlijke inbreng heeft gehad bij de 
vormgeving. Een kleine zoektocht via Google leerde de redactie dat er in 
Idaho (een staat van de Verenigde Staten van Amerika) 12 mensen zijn met 
de achternaam 'Losser'. In Utah zijn het er zelfs 51 en ook in andere staten 
komt de naam voor. Misschien een leuk onderwerp voor een echte Losser-
naar om uit te zoeken of er verband is tussen die Amerikaanse familienaam 
en ons dorp. Wie meldt zich? 
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