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 In Memoriam Herman en Annie Bourgonje 
 
Op 13 december 2011 bereikte ons het droeve bericht dat Herman Bour-
gonje was overleden en een dag later hoorden we dat ook Annie gestorven 
was. Je weet dat het een keer gaat gebeuren, want het waren mensen met 
een gezegende leeftijd, maar de schok en het verdriet zijn er niet minder 
om. 

Herman had een grote liefde voor het oude dorp Losser. Die liefde had hij 
waarschijnlijk van zijn moeder. Van haar vertelde Herman dat zij stamp-
voette van woede als zij het had over de mooie, oude hervormde pastorie 
die moest wijken voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Herman was 
- denken wij - wat ‘rustiger’ dan zijn moeder: Wij hebben hem nooit zien 
stampvoeten als hij het had over de afbraak van het Bernardus Gesticht of 
de opbouw van de bibliotheek op het winkelcentrum De Brink. Maar beide 
gebeurtenissen hadden hem wel pijn gedaan. 

Door zijn belangstelling voor de geschiedenis van het dorp was Herman 
vanaf het begin in 1967 betrokken bij de Historische Kring. In 1969 werd hij 
secretaris, een functie die hij zou vervullen tot 1 januari 2005. Al die jaren 
was hij HET gezicht van de HKL, waarbij hij steeds de volledige steun van 
Annie genoot. Annie was al net zo geïnteresseerd in de geschiedenis van 
Losser en wist daar ook ontzettend veel vanaf. Ontelbaar zijn de keren dat 
wij voor het houden van een bestuursvergadering bij Herman en Annie 
gastvrijheid  genoten. 

De betrokkenheid van Herman blijkt ook uit de vele publicaties van de HKL 
waaraan hij meewerkte. In 1980 had hij een belangrijk aandeel in de reali-
satie van het boek ‘Monumenten van Losser’. En ook speelde hij een hoofd-
rol in het grote veldnamenproject dat vanaf 1986 resulteerde in de driede-
lige uitgave ‘Grondstukken en bewoners van Dorp en Marke Losser’. 

In 1994 - op zijn 70-ste verjaardag - werd Herman Koninklijk onderscheiden. 
Hij weigerde de onderscheiding natuurlijk niet, daarvoor was hij te aimabel. 
Maar eigenlijk vond hij het (denken wij) maar ‘niks’. Al die aandacht voor in 
zijn ogen heel gewone dingen. Wij hebben hem het lintje nooit zien dragen. 

Het schijnt dat burgemeester Smit zelf het initiatief voor het aanvragen van 
de onderscheiding had genomen. Zo gewoon was al datgene waarmee 
Herman zich bezig hield in Losser (en niet alleen voor de Historische Kring) 
dus bepaald niet.  
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Herman had een groot gevoel voor humor. Dat wist hij te gebruiken in bijna 
alle schriftelijke uitingen die er van de Historische Kring uitgingen. Bij epis-
tels van Herman was het zo dat de lezer vaak in schateren uitbarstte. Of het 
nu om uitnodigingen voor ledenactiviteiten ging, of om brieven aan het 
Gemeentebestuur, het maakte Herman niets uit. En altijd op een zeer fijn-
zinnige, respectvolle en beschaafde toon. 

Het hoogtepunt in zijn activiteiten voor de HKL was het door hem in 2002 
geschreven boek over de toen 100-jarige H. Maria Geboorteparochie. Dit 
boek is geschreven met heel veel liefde voor het rooms-katholieke geloof 
en voor de mensen in de parochie waarvan hij bijna 80 jaar deel zou uitma-
ken. 

We hebben het als vanzelfsprekend ervaren dat Herman en Annie ook na 
het afscheid van het bestuur in 2005 contact hielden met ons en wij met 
hen. Zij bleven onverminderd meeleven met de HKL en verheugden zich in 
de groei van de belangstelling voor lokale geschiedenis. De laatste jaren 
ontvingen wij van hen ook schenkingen: de knipselmappen die Annie jaren-
lang met veel liefde had samengesteld, de bidprentjesverzameling, van 
groot belang voor genealogisch onderzoek en diverse historische voorwer-
pen. De collectie streekboeken vormt nu de basis van onze bibliotheek. 

Bij bijna alle belangrijke gebeurtenissen, zoals boekpresentaties en (ope-
ningen van) tentoonstellingen, waren zij nog aanwezig. Alleen bij de ope-
ning van de laatste tentoonstelling met als thema het 200-jarig bestaan van 
de gemeente Losser ging dat niet meer … 

Niet onvermeld mag blijven dat Herman en Annie in 2003 - zeer terecht –
samen de eerste Losserse Cultuurprijs ontvingen, voor de vele verdiensten 
die zij voor Losser hebben gehad. 

Annie en Herman hadden geen kinderen, maar zij beschouwden de HKL als 
het ware als hun ‘kindje’. En nu zijn wij opeens binnen die 24 uur in decem-
ber ‘verweesd’. Nooit kunnen we meer langsgaan op Enschedesestraat 19 
om iets te vragen of te vertellen over de Kring. Nooit kunnen we (met de 
woorden van de familie op de rouwkaart) meer profiteren van hun ‘liefde, 
wijsheid, betrokkenheid en humor’. 

De Historische Kring Losser is Herman Bourgonje en Annie Bourgonje - San-
derink veel dank verschuldigd.  Hun nagedachtenis zij ons tot zegen. 

Namens het bestuur, Thea Evers  
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 Van de redactie 

Een nieuwe lente, een nieuwe drukker 

Vele jaren, om precies te zijn vanaf 1998, heeft de HKL tot volle tevreden-
heid haar drukwerk laten verzorgen door wat uiteindelijk de VDA-groep, 
Enschede/Apeldoorn, ging heten. In september vorig jaar werden wij opge-
schrikt door de mededeling dat de drukkerij failliet was verklaard. Op dat 
moment was het extra dikke najaarsnummer van Oet Dorp en Marke met 
een oplage van 1500 exemplaren en  gewijd aan 200 jaar geschiedenis van 
de gemeente Losser, nog in productie. Gelukkig was die al zover gevorderd 
dat wij er verder zonder kleerscheuren van af zijn gekomen. De VDA-groep 
maakte een doorstart, waarbij de vestiging in Enschede gesloten werd. Het 
decembernummer is nog wel door VDA gedrukt, maar inmiddels waren wij 
op zoek gegaan naar een andere drukker.  

Uiteindelijk heeft het bestuur gekozen voor een drukker in eigen dorp. Van-
af de editie die u nu in handen heeft wordt het drukken van Oet Dorp en 
Marke verzorgd door Drukkerij Jansen aan de Gronausestraat. Wij hebben 
alle vertrouwen in de vakbekwaamheid van Pim Jansen en zijn medewer-
kers en hopen op een goede  en langdurige samenwerking.  

Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het uiterlijk van 
ons tijdschrift eens onder de loep te nemen. Het ontwerp van het nieuwe 
omslag is van de hand van onze eigen redacteur/vormgever Jack Scholtens. 

Het vorige nummer van Oet Dorp en Marke 

Van diverse kanten hebben wij reacties ontvangen op het verhaal over een 
vermissing te Losser in 1943 en de daarbij afgedrukte krantenartikelen uit 
1925. Het blijkt dat gebeurtenissen die bijna 70 resp. meer dan 85 jaar ge-
leden in Losser hebben plaatsgevonden en die toen begrijpelijkerwijs veel 
hebben losgemaakt, na zoveel tijd bij sommige mensen nog steeds en op-
nieuw emoties hebben opgewekt. Wij (de redactie en zeker ook de schrijver 
van het artikel) hebben dat niet voorzien en zeker niet bedoeld. Wij hebben 
van de reacties geleerd en zullen voortaan nog zorgvuldiger omgaan met 
ons verleden. 

Redactie Oet Dorp en Marke 
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 Van het bestuur 

Afscheid van Leo Augustijn als bestuurlid 

Leo Augustijn werd in 1986 bestuurslid van de Historische Kring. Dat bete-
kent dat hij in 2011 aan het  eind van zijn vijfde termijn was gekomen. 
Hoewel  er statutair nog een onbeperkt aantal termijnen had kunnen vol-
gen heeft Leo besloten om na dit zilveren jubileum te stoppen met zijn be-
stuursactiviteiten voor de HKL. In de bestuursvergadering van 9 januari 
2012 hebben we met een hapje en een drankje, een attentie en goede 
woorden afscheid genomen.  

Leo was (totdat Andries Kuperus enkele jaren geleden die taak van hem 
overnam) beheerder van ons fotoarchief. Ook speelde  hij een belangrijke 
rol bij de uitgave van de veldnamenboeken in 1986 en 1989 en bij de foto-
grafische herdruk van ‘Losser voorheen en thans’ in 1996. Daarnaast zag hij 
al vroeg het nut in van een eigen tijdschrift, wat in 1993 leidde tot de start 
van Oet Dorp en Marke. Samen met Herman Bourgonje vormde hij in de 
beginjaren de redactie van ons tijdschrift. Ook op deze plaats willen wij Leo 
bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de HKL.  

Schenkingen 

In de afgelopen maanden werden we weer verblijd met enkele schenkin-

gen.  

- Mevrouw Anje de Vries  uit Boxmeer verraste ons met een doos met ar-
chiefstukken, foto’s en documenten betreffende de familie De Vries - Mo-
lendijk. In de doos zaten ook nog enkele merklappen gemaakt door haar 
tante Louise Molendijk, die getrouwd was met Sj. Boorsma. Sjoerd Boorsma 
was direct na de Bevrijding pelotonscommandant van de Binnenlandse 
Strijdkrachten (Niet Strijdend Gedeelte) in Losser en heeft zijn herinnerin-
gen aan die tijd opgeschreven. Van dat boekwerk hadden we al een kopie in 
bezit, maar in de doos troffen we nog een exemplaar aan. Ook zat in de 
doos het stempel van de ‘Christ. Geh.onth. Veereniging afd. Losser’! 
Het meest waardevolle document in de doos is echter het wachtboek van 
het peloton waarover Boorsma het commando voerde. Het bevat geen 
wereldschokkende gebeurtenissen, maar geeft wel een heel leuk inkijkje in 
wat er in en om het dorp direct na de oorlog zo her en der gebeurde. Onder 
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de titel ‘Er zijn geen bijzonderheden voorgevallen’ kunt u elders in deze 
aflevering meer over het wachtboek lezen.  

- Van Hennie Nijhof ontvingen we twee Dvd’s met filmopnamen van de 
Historische raadsvergadering op 7 juli 2011 in het Openluchttheater en van 
de activiteiten rondom 4 en 5 mei 2011 in Losser.  

- Mevrouw Evertman-Röring schonk een handdoek met een afbeelding van 
de fabriek van Van Heek Scholco Almelo. 

- En verder zijn we erg blij met diverse voorwerpen uit een oude Losserse 
drogisterij die wij ontvingen. 

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 is, 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. 

Het bestuur 

 

 
 Agenda 

Zondag 15 april: Jaarvergadering en excursie naar Burgsteinfurt 

De jaarvergadering wordt gehouden op zondagmiddag 15 april 2012. De 
vergadering begint om 13.00 uur en vindt zoals gebruikelijk plaats bij Hotel 
Smit. Na afloop gaan we naar Burgsteinfurt voor een begeleide stadsrond-
wandeling. We rijden met eigen vervoer en zoveel mogelijk samen in een 
auto.  
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Als u aan deze excursie wilt deelnemen, moet u zich aanmelden (tot uiter-
lijk 9 april) bij Thea Evers, per e-mail thea.evers@home.nl . Vermeld hierbij 
of u met eigen auto gaat en hoeveel plaatsen u over hebt. Maar u kunt na-
tuurlijk ook bellen: 053 5382613. 

Het bestuur 

 

 Speuren naar Sporen 
 

Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de gemeente Losser werd 
door de Historische Kring voor de schooljeugd door ons mooie dorp een 
speurtocht georganiseerd. Deze speurtocht werd gehouden in dezelfde 
periode als die, waarin onze tentoonstelling in Galerie ‘t Nien-End te bezich-
tigen was. De bedoeling was om de kinderen uit de hoogste groepen van 
het basisonderwijs kennis te laten maken met al die historische plekjes in 
Losser, waar ze vaak heel gewoon aan voorbij fietsen of lopen.  

Toen we aan het begin van het project ‘Speuren naar Sporen’ de vragen-
boekjes bij de scholen afleverden, beloofden we om na de speurtocht de 
scholen opnieuw te bezoeken en dan de antwoordenboekjes te brengen. 
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Het vragenboekje bevatte vijfentwintig foto’s van markante gebouwen of 
monumenten met bijbehorende meerkeuzevragen. En bovendien nog een 
fraaie routebeschrijving erbij! 

In het antwoordenboekje waren dezelfde foto’s afgedrukt, maar nu met 
een korte tekst ernaast, waarin iets verteld werd van het monument op de 
foto. En natuurlijk ook het goede antwoord. 

En zo gingen de kinderen van verschillende scholen in de maanden novem-
ber en december met het mooie, handzame boekje op pad om in het dorp 
te ‘speuren naar sporen’. In groepjes of individueel konden de kinderen aan 
de hand van de foto in het vragenboekje proberen het goede antwoord te 
ontdekken! 

Tot kort voor de kerstvakantie kwamen er nog inzendingen binnen en toen 
begon de correctie. Al met al was het een hele klus om al die 150 boekjes 
goed ‘na te kijken’. 

Op enkele scholen waren meerdere kinderen die alles goed hadden en dus 
werd er geloot tussen de goede inzenders. 

Dat kinderen kritisch zijn bleek al gauw uit hun handgeschreven opmerkin-
gen. Wat is er mooier dan ‘fouten’ te ontdekken in mogelijke antwoorden! 
Met name waar het betrof de dikte van de muren van de oude toren en de 
datum van de inwijding van de H. Maria Geboortekerk. 

Maar uit opmerkingen achterin het vragenboekje: ‘gaaf, volgend jaar 
weer?’ of ‘wat een mooie tocht, nu weet ik veel meer van Losser’, bleek ook 
dat kinderen heel gul kunnen zijn in het geven van complimenten.  

Op vrijdagochtend 13 januari  2012 gingen we op pad om de tien scholen 
die Losser en Overdinkel tellen, te bezoeken. De dozen met antwoorden-
boekjes werden in de auto geladen en de eerste stop was de Meester Snel-
school. Vandaar naar basisschool De Wegwijzer en vervolgens naar de ba-
sisscholen in Overdinkel. We beëindigden de tocht uiteraard weer in Losser 
waar basisschool De Veldzijde onze laatste pleisterplaats was. 

En bij elke deelnemende school konden we een winnaar bekendmaken en 
verrassen met een geschenkenbon ter waarde van € 25,-, waarna een dave-
rend applaus vanuit de klas losbarstte! 
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Basisschoolleerlingen, die aan de speurtocht hebben meegedaan, op de trap in het 
gemeentehuis. 

Vanwege de drukke periode van Sinterklaas en Kerst, zagen sommige scho-
len geen kans om in die tijd de speurtocht ‘er ook nog even bij te doen’, 
maar de reacties die we kregen toen we langs de scholen gingen waren 
toch wel veelzeggend: ‘Nee, wij zijn er nog niet aan toe gekomen. Maar zie 
hier eens … ze liggen klaar. Wat een prachtige boekjes! Te mooi eigenlijk 
om in te schrijven. Het onderwijs is zuinig’, zo reageerde een directeur van 
een Losserse school. ‘Maar wat verder in het schooljaar gaan we de tocht 
zeker maken met meerdere groepen van onze school. Het sluit heel goed 
aan bij geschiedenis voor de lagere groepen. En mede daarom willen we de 
boekjes elk jaar gebruiken bij het geschiedenisonderwijs op onze school’. 

Of een andere directeur: ‘Natuurlijk gaan we ermee aan de slag, maar we 
doen het na de Cito-toets. Het zou toch zonde zijn om zulk prachtig materi-
aal te laten liggen’. 
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Daar doen we het voor! Dit is nou precies wat we als HKL graag willen be-
reiken: proberen de lokale geschiedenis van Losser dichter bij de kinderen 
te brengen. 

Harry Dekkers 

 

 Steen op het Wachtveld  

Op zaterdagmiddag 11 februari 2012 werd de ‘Steen op het Wachtveld’ 
weer aan de vergetelheid ontrukt. Bij een ijzige wind en -5⁰ plaatsten Dick 
Buursink en Thea Evers, resp. voorzitter van de Historische Sociëteit Ensche-
de-Lonneker en van de Historische Kring Losser, een informatiebordje bij 
deze historische markesteen op de huidige gemeentegrens Losser - Ensche-
de. De steen ligt aan de Hogeboekelweg, richting Enschede aan de rechter-
kant van de weg, voorbij de afslag naar de Lonneker Markeweg. Na dit kou-
de karwei kwam de door beide verenigingen meegenomen borrel goed van 
pas. Het hierna afgedrukte kaartje van de omgeving en de tekst van de toe-
spraak van Erik Rolevink van de Loakstenen- en begraafplaatsencommissie 
van de Historische Sociëteit geven u meer informatie over deze oude grens-
steen tussen de marken Lonneker en Losser. 

uit het proces-verbaal van 1826: 

.... en op welk punt de grenslijn een meer zuidoostelijke en zuidelijke rigting 

aanneemd en doorgaat tot op een steen in het meergedagte veld omstreeks 

het huis van Hendrik Beumer onder de gemeente Losser,  

Voorts van dit punt al zuidoost en zuidwaards langs de zuidoostkant van 

laatstgenoemde huis tot op de steen in het bouwland van gemelde H. Beu-

mer en dan verder al nagenoeg dezelfde rigtingen houdende op onderschei-

dene steenen gelegen in de scheidingen van het bouwland van Aleida Win-

kels en Wilmans Maat op het bouwland van Engel Beernink langs de noord-

zijde van het huis bewoond door Lucas Warmer genaamd de Wacht en dan 

in het Wachtveld ten noordwesten het huis van Jan Euverink voorts van dit 

punt met een inspringende hoek tot op een steen gelegen op het bouwland 

en huis van Bernardus ter Horst onder de gemeente Lonneker;…. 
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Geachte aanwezigen, 

Wij zijn hier bij de Steen op het Wachtveld. Deze 
steen gaf van oudsher de grens aan tussen de 
marken Losser en Lonneker. In de 19e eeuw zijn 
de marken verdwenen en ontstonden de gemeen-
ten. De grenzen van die gemeenten werden toen 
kadastraal vastgesteld. Daarbij baseerde men zich 
op het verloop van de oude markegrenzen.  

Op maandag 10 april 1826 werd de grens tussen 
de gemeente Losser en de toenmalige gemeente 
Lonneker bepaald. Op die dag ging een gezelschap op pad om in het veld de 
grens te inspecteren en deze vast te stellen. Dat waren de landmeter deli-
mitateur van het Kadaster (D. Middelbergh), de burgemeester van Losser 
(G. Feuilleteau de Bruijn) en de burgemeester van Lonneker (W.P.C. Greve). 
Ze werden gesecondeerd door vier aanwijzers, twee uit elke gemeente, die 
blijkbaar goed van de grenssituatie op de hoogte waren. Heel nauwkeurig 
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werd de grens nagelopen en alles werd genoteerd. Hiervan werd door de 
landmeter een proces-verbaal gemaakt en dit is de basis voor de huidige 
grens tussen de gemeenten Losser en Enschede.  

De Steen op het Wachtveld ligt dus precies op de huidige gemeentegrens. 
Bij de lokale historici was het bestaan van deze steen bekend maar hij was 
al een tijdje niet meer gezien. Men vermoedde dat de steen gaandeweg 
onder de grond geraakt was door het uitbaggeren van de sloten. In ieder 
geval: de loakstenencommissie heeft de steen vorig jaar zomer weer opge-
spoord en met de goede hulp van naober Henk Gunneman, weer boven de 
grond gehaald. 
 

 

Bij de ceremonie waren vertegenwoordigers van de Historische Sociëteit Enschede-
Lonneker en van de Historische Kring Losser aanwezig.  

De steen op het Wachtveld is genoemd naar het veld bij de Wacht. Onder 
veldgrond moeten wij verstaan de vaak onafzienbare heidevelden die des-
tijds een groot deel van Twente bedekten. Hier in de buurt heeft ooit het 
huis gestaan dat werd bewoond door Lucas Warmer genaamd de Wacht. 
De naam de Wacht stamt waarschijnlijk uit de tijd dat hier een bewaakte 
doorgang was in een landweer. Deze landweer moest voorkomen dat rond-



14 Oet Dorp en Marke Losser 2012/1           

 

trekkend gespuis maar ook loslopend vee onopgemerkt van de ene marke 
naar de andere kon komen.  

Oude markestenen en markepalen zijn onderdeel van ons culturele erf-
goed. Omdat hun markerende functie gaandeweg  verdween, werden ze in 
de afgelopen jaren echter minder belangrijk gevonden. Helaas zijn er dan 
ook veel verdwenen. Gelukkig bestaat er aan weerskanten van de gemeen-
tegrens nog steeds belangstelling voor onze geschiedenis. Lokale geschie-
denis in het algemeen en de markestenen en -palen in het bijzonder. De 
historische organisaties in Losser en Enschede spannen zich in om deze 
belangstelling verder aan te wakkeren. Van beide kanten zijn vandaag de 
vertegenwoordigers aanwezig: van de Historische Sociëteit Enschede-
Lonneker en van de Historische Kring Losser. Aan hen is nu de schone taak 
weggelegd om de Steen op het Wachtveld - en nu hopelijk definitief - aan 
de vergetelheid te ontrukken.  

 

 Jaarverslag 2011 
 
200 jaar gemeente Losser 
Losser vierde in 2011 dat de 
gemeente 200 jaar geleden 
is ontstaan. Ook de HKL 
droeg haar steentje  bij aan 
de jubileumactiviteiten. 

Om te beginnen mochten we in de jaarlijkse gemeentegids tien pagina’s 
vullen met een beknopte 200-jarige geschiedenis van onze mooie Dinkel-
gemeente. En fraaie oude foto’s in sepiakleur, verspreid door de hele gids, 
geven een beeld van ‘hoe het vroeger was’. Die gids is zoals gewoonlijk in 
de hele gemeente huis aan huis bezorgd. 

Ook waren wij intensief  betrokken bij de Historische Raadsvergadering. We 
hebben voor die op 7 juli 2011 in het openluchttheater Brilmansdennen 
‘gespeelde’ raadsvergadering onderwerpen aangedragen die voor het voet-
licht gebracht zouden kunnen worden. En dat gebeurde vervolgens op on-
navolgbare wijze. Een unieke en onvergetelijke avond. 

In de tien pagina’s in de gemeentegids konden we uiteraard maar een heel 
beknopt beeld geven van 200 jaar gemeentelijke geschiedenis. Daarom 
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hebben we dit onderwerp in een extra dikke uitgave van ‘Oet Dorp en Mar-
ke’ (2011/3) verder uitgediept.  

Daarmee was voor ons het gemeentelijke jubileumjaar echter nog niet ten 
einde. Op 29 oktober opende de pas (op 23 september) geïnstalleerde bur-
gemeester Sijbom onze tentoonstelling ‘200 jaar verslingerd aan de Dinkel’ 
in Galerie ’t Nien-End op Erve Kraesgenberg. De expositie, die tot 15 januari 
2012 duurde trok ruim 1000 bezoekers.  

Met het doel ook bij de schooljeugd belangstelling voor de historie van de 
eigen omgeving te wekken werd tegelijk met de tentoonstelling, met be-
hulp van twee fraai vormgegeven boekjes (‘Speuren naar Sporen’), een 
speurtocht door het dorp georganiseerd. Zowel het vragen- als het ant-
woordenboekje werden via de scholen verspreid. Ook werden de kinderen 
uitgedaagd om hun kijk op hun omgeving (thuis, school, club) vast te leggen 
in woord en beeld.   

Open Monumentendag  
Open Monumentendag (OMD) vindt plaats met financiële steun van de 
gemeente en wordt in Losser georganiseerd onder auspiciën van de HKL. 
Voorafgaand aan OMD en tijdens de dag zelf werd  een fraaie folder met 
mooie foto’s en veel informatie over de opengestelde en de belangrijkste 
overige monumenten verspreid. Mede door het mooie weer op zaterdag 10 
september en een vernieuwd en  gevarieerd programma werd OMD 2011 
een groot succes. (911 bezoekers tegen 386 in 2010). 

Ledenwerving 
Ons ‘ledenaantal’ groeide in 2011 van 570 naar 630. Die stijging is een ge-
volg van de vaststelling in 2010 dat we er toen per saldo slechts tien leden 
op vooruitgegaan waren en dat je dat eigenlijk geen groei kunt noemen. En 
groeien willen we omdat we vinden dat het verhaal dat wij te vertellen 
hebben voor nog veel meer mensen van belang is. ‘Dat kan beter’ conclu-
deerde het bestuur daarom en bedacht een ledenwerfactie met behulp van 
een bijzondere uitgave van Oet Dorp en Marke 2011/3 (76 pagina’s over 
200 jaar geschiedenis van de gemeente Losser). In 2008 maakten we ook 
zo’n sprong vooruit (van 430 naar 540 leden) na de wijziging in het formaat 
van ons tijdschrift en de gratis uitgave van de Bloemlezing 1993-2007. Ook 
nu nog ontvangen alle nieuwe leden deze bloemlezing als welkomstge-
schenk.  
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Het kan dus wel: ledengroei. Beide keren deden we een beroep op onze 
leden om met een bijzondere uitgave in de hand familie, vrienden en be-
kenden, die dat nog niet waren, lid te maken.  De reacties die wij van nieu-
we leden krijgen komen er vaak op neer dat ze eigenlijk al zo lang van plan 
waren zich aan te melden, dat de contributie zo laag is (€ 15 of € 18) en dat 
ze bang waren aan allerlei activiteiten mee te moeten doen (en dat is niet 
zo). 

Wij willen allen die hebben bijgedragen aan de ledengroei in 2011 heel 
hartelijk bedanken voor hun medewerking, maar roepen ook alle leden op 
om door te blijven gaan. Ons doel  is: 700 leden op 31 december 2012 en 
om dat te bereiken kunnen we niet zonder uw hulp. 

De Avonden en de Middag (excursie) 
We begonnen het jaar 2011 op 3 januari met een traditioneel gezelli-
ge Niejoarsvisite. De quiz lijkt zo gemakkelijk maar valt meestal toch be-
hoorlijk tegen. Waar haalt Stien Meijerink die vragen toch altijd vandaan? 
Als je in de prijzen valt ben je echt een kanjer! Ook nu weer was de zaal (bij 
wijze van spreken) uitverkocht. 
 
Omdat het ruim een maand eerder (op 23 december 2010) 200 jaar gele-
den was dat het kerkgebouw aan het Raadhuisplein in gebruik was geno-
men mocht ondergetekende op 1 februari vertellen over 200 jaar protes-
tantse kerk in Losser. Door de winterse omstandigheden (het ijzelde) viel 
de belangstelling een beetje tegen. 
 
Bij de filmavond op 14 maart was de belangstelling weer erg groot. De heer 
Gerard Ernst volgde in 2009 de demontage van één van de oudste boerde-
rijen in de streek (Erve Beernink) op de voet en maakte een bijzonder inte-
ressante film. 
 
Na de jaarvergadering op zondagmiddag 3 april konden we onze leden de 
mogelijkheid bieden om het Huis te Breckelenkamp te bezichtigen. Het 
maximale aantal van 50 mensen maakte gebruik van de gastvrijheid van de 
heer en mevrouw Wanrooij, de huidige bewoners. Een zeer geslaagde mid-
dag.  
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Leden van de Historische Kring tijdens de excursie naar het Huis te Breckelenkamp. 

Na de zomer kregen de sprekers van de eerste helft van het jaar een her-
kansing. Het winterseizoen begon op 17 oktober met een filmavond die 
verzorgd werd door Stien Meijerink. Stien gaf op haar eigen, enthousiaste 
manier commentaar bij enkele deels nog niet eerder vertoonde historische 
films.  De belangstelling was zeer groot. De zaal was echt helemaal vol. 

En ondergetekende sloot het jaar op 21 november af met een ‘lezing met 
plaatjes’ over 200 jaar gemeente Losser. Voor deze avond bestond een 
behoorlijke belangstelling.  

De belangstelling voor onze avonden is de laatste jaren duidelijk gegroeid 
en opmerkelijk is ook, dat naast een groot aantal vaste bezoekers elk on-
derwerp zijn eigen publiek trekt. 
 
Oet Dorp en Marke 
Oet Dorp en Marke is waarschijnlijk het belangrijkste medium waarmee de 
HKL zich profileert. Het verscheen steeds mooi op tijd aan het eind van elk 
kwartaal. Door de sterke ledengroei werd de oplage verhoogd van 650 naar 
700 exemplaren.  
 
Het blijft verheugend dat we er steeds vrij gemakkelijk in slagen om een 
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kwalitatief goed tijdschrift te maken. Het aandeel van derden in de aange-
boden kopij wordt echter kleiner en dat is jammer omdat daardoor ook de 
variatie in onderwerpen dreigt af te nemen. Bovendien legt het extra druk 
op redactieleden die ook een bestuurstaak vervullen. 
We herhalen daarom de oproep van vorig jaar: Wie neemt de uitdaging aan 
om eens wat te schrijven over (bijvoorbeeld) Carnaval, de Sportwereld, het 
Onderwijs in Losser, de Brandweer, de Boerenorganisaties en/of de Melk-
fabriek? Of welk ander geschikt onderwerp ook. 

In 2011 werd veel tijd en energie gestoken in het 76 pagina’s tellende na-
jaarsnummer, dat gewijd was aan het 200 jarig bestaan van de gemeente 
Losser.  
 
Wat verder nog ter tafel moet komen 

Ook dit jaar ontbrak de HKL niet  ‘op’ Brueghel. 

Onder de titel ‘Losser vertelt’ maakt Rob Smit uit Waalre een aantal ‘pro-
fessionele korte filmpjes waarin Lossernaren vertellen over onderwerpen 
waar zij ‘iets mee hebben’. Inmiddels zijn drie films gereed. De financiering 
van ‘Losser vertelt’ is in het kader van het project  Overal!Overijssel moge-
lijk gemaakt door de provincie Overijssel en de gemeente Losser.  

Niet alles wat we ons voornemen wordt altijd volgens plan gerealiseerd. Zo 
schreven we vorig jaar in het jaarverslag dat de Canon van Losser, waaraan 
we samen met De Dree Marken uit De Lutte werken, in 2011 klaar moest 
zijn, zodat deze als onderdeel van de Overijsselse canon op het internet 
gepubliceerd kon worden. Dat is niet gelukt. Terwijl ik dit schrijf zijn we 
echter flink gevorderd. In 2012 zal het zeker wel lukken. 

 

Tenslotte 

Er zijn veel activiteiten die zo vanzelfsprekend zijn dat we ze in het jaarver-
slag maar achterwege laten. Voor iedereen die aan die activiteiten heeft 
meegewerkt:  ONZE HARTELIJKE DANK 

Losser, februari 2012 

Georg van Slageren, secretaris 
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 ‘Er zijn geen bijzonderheden voorgevallen’ 

Het wachtboek van de N.B.S./ O.D. (Nederlandse Binnenlandse Strijd-
krachten/Orde Dienst) te Losser 

Regelmatig ontvangt de HKL schenkingen van leden en van niet leden. Soms 
heel gewone dingen, soms heel bijzondere. Gewoon voor de een is overigens 
vaak bijzonder voor de ander. Vorig najaar werden we blij verrast met een 
doos vol ‘spullen’ van de familie De Vries. (Zie voor de verantwoording van 
deze schenking onder Bestuursmededelingen). 

Het meest bijzondere is het Wachtboek van de  Bewakingstroepen in Losser. 
Meer specifiek: het 3e peloton van de 6e compagnie van het 1e  bataljon. De 
aantekeningen in het wachtboek beginnen op 18 juni en eindigen op 3 okto-
ber 1945. Daarna werd het Losserse peloton ingezet bij de bewaking van het 
kamp Vossebos bij Wierden en nog later werd het overgeplaatst naar de 
Harskamp voor de bewaking van SS-ers. Het peloton werd op 1 april 1946 
ontbonden. Veel rapporten komen er op neer dat er geen bijzonderheden 
zijn voorgevallen; het boek wordt zelfs letterlijk met deze woorden afgeslo-
ten. Toch komen er nog heel wat interessante en ook leuke voorvallen aan 
de orde, te interessant om ze alleen maar in die doos te laten liggen en in 
het archief op te bergen. 

 

Met de bevrijding van Losser op 3 april 1945 door Engelse troepen was de 
oorlog natuurlijk nog niet voorbij. Pas op 5 mei capituleerden de Duitsers in 
Nederland officieel. Er waren veel zaken die dringend geregeld moesten 
worden en sommige daarvan vergden veel mankracht. Daarvoor werden de 
Bewakingstroepen van de N.B.S./O.D. ingezet.  

Het ‘niet strijdend’ gedeelte van de N.B.S. werd direct na de oorlog in het 
leven geroepen om ingezet te worden voor de bewaking van gebouwen, 
goederen en manschappen. Ieder die een beetje militaire ervaring had en 
tussen de 18 en 38 jaar was kon zich aanmelden. In Losser meldden zich 
ongeveer 60 liefhebbers, van wie er uiteindelijk 40 overbleven. De heer 
Sjoerd Boorsma werd aangesteld als commandant. Deze Sjoerd Boorsma 
was getrouwd met Louise (Wiesje) de Vries, een tante van Hein en Anje de 
Vries. Zij waren woonachtig in Den Haag, maar in de Hongerwinter naar 
Losser uitgeweken. 
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Boorsma was kennelijk een nauwgezet en methodisch werkend iemand, in 
gewone doen was hij ambtenaar. Het boek begint met een in keurig hand-
schrift en met rode pen geschreven en door Boorsma ondertekende in-
structie: 

Aan de Wachtcommandanten. Dit wachtboek slechts op de rechter-
bladzijden beschrijven, met potlood. Alleen voorvallen vermelden, 
betrekking hebbende op den dienst. Iedere wachtcommandant 
neemt de inventaris over van zijn voorganger en vermeldt dat in zijn 
rapport. Over het algemeen kort en zakelijk schrijven! De opkomen-
de wachtcdt. levert het wachtboek in op bureau v.m. 9 uur of ’s 
avonds 20.00 uur. De pelotonsCdt, get. Sj. Boorsma. 
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Op een enkele uitzondering na zijn de linkerbladzijden inderdaad leeg ge-
bleven, zodat de pelotonscommandant daar de rapportages van zijn wacht-
commandanten voor akkoord kon paraferen. Na de wacht van 1 op 2 juli 
geeft Boorsma nog een nadere instructie: Willen de Wachtcommandanten 
na ieder rapport 3 regels overslaan? 

Het boek begint met de wacht van 18 op 19 juni 1945: ‘In de avond en mor-
genuren werd wacht gehouden in de Zandbergen bij hout dat daar in beslag 
genomen was. De overige wachten hadden patrouille door en buiten het 
dorp. Van alle wachten geen bijzonderheden’. De Wachtcommandant; get. 
H.B.J. Kuipers. 

Tijdens de dagdienst van 20 juni wordt het wat spannender. Om 18.15 uur 
kwam er bericht binnen dat de W.A. man N.N. gekleed in Tommy uniform 
zich naar het dorp begaf. Onmiddellijk werden orders gegeven en nog geen 
kwartier later werd N.N. de wacht binnengebracht en opgesloten in de to-
ren. 

Een dag later zijn er geruchten dat er kinderen zouden spelen met projec-
tielen. Onmiddellijk wordt er een patrouille op afgestuurd voor onderzoek 
onder leiding van Sectiecommandant P. Kielstra. De projectielen zouden in 
de omgeving van de Zoekerschool gevonden zijn. Er worden inderdaad pro-
jectielen ontdekt, maar die liggen in de Dinkel op ongeveer 1,5 meter diep-
te. Er zwemmen daar regelmatig kinderen, zodat er ongelukken kunnen 
gebeuren. Een dag eerder zouden kinderen projectielen opgedoken heb-
ben, maar deze worden niet meer aangetroffen. ‘Wordt besproken’, tekent 
Boorsma aan op de linker pagina. 
Tijdens de op deze dag volgende nachtdienst moeten de patrouilles door 
het slechte weer worden ingetrokken. Wegens gebrek aan regenkleding!! 
Op 22 juni wordt gerapporteerd dat in de eerste morgenuren de reserve-
commandant de leiding had gehad wegens afwezigheid van ondergeteken-
de (wachtcommandant D. Heino). Op de linkerbladzijde noteert Boorsma: 
‘Volgens de dagorder van Prins Bernhard is te velde een “krijgsraad te vel-
de” opgericht, die dergelijke afwezigheden van sectiecommandanten zal 
berechten …..!’ 

In de morgenuren van 24 juni werkt de sectie van Heino aan de aanleg van 
een nieuwe schietbaan in Menko’ s bos. Nog een dag flink aanpakken en de 
schietbaan is gereed en veilig. Tijdens de nachtpatrouille van die dag wordt 
een granaat gevonden en naar de Marechaussee gebracht. De volgende dag 
worden de schoollokalen onderzocht of er ook nog munitie is achtergela-
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ten. ‘Om eventuele ongelukken te voorkomen’, wordt ter verduidelijking 
toegevoegd. ‘En enkele kinderen zijn kogels afgenomen’. (Elders las ik over 
deze week: ‘Ons dorp is stil geworden. Maandag vertrokken tegelijk de Ca-
nadese soldaten en de kinderen die in februari en maart naar ons toe waren 
gekomen uit het westen’; GvS). 

Op 26 juni wordt er loon uitbetaald. Met het oog hierop zijn enkele mensen 
vroeger naar huis gegaan. Ver-
heijen, de opkomende wacht-
commandant, was eerder op 
het appèl. Een bewijs  van goe-
de kameraadschap! 

Op de laatste dag van deze 
maand mogen Kuipers en Ver-
heijen de schietbaan keuren en 
bevinden hem in orde. Er kan 
geschoten worden op 50 en 75 
meter. Het geweerrek wordt 
opgehaald; het is goed geverfd 
en genummerd. 

Tijdens de wacht van 3 op 7 juli 
beginnen de patrouilles wat 
later dan anders vanwege de 
Engelse les, waaraan acht leden 
van de derde sectie deelne-
men. Om drie uur in de nacht 
ontdekken Kloosterman en De 
Kruijff aan de Gronausestraat 
een rijwiel dat onbeheerd aan 
de weg staat en nemen het 
mee naar de wacht. ‘Kunnen we niet iedere nacht een rijwiel vinden?’, no-
teert Boorsma. Enkele dagen later wordt gerapporteerd dat de fiets door de 
eigenaar is teruggehaald.  

Op 5 juli wordt gemeld dat N.N. op een Duitse motor was gezien. Tegen elf 
uur gingen vier man naar zijn huis om de motor in beslag te nemen. De man 
verklaarde dat hij de motor van een Canadese soldaat had gekocht en ook 
al weer had doorverkocht aan een andere Canadees. De man beloofde dat 
hij met de motor aan de wacht zou komen. Hij verscheen wel maar zonder 
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motor. Daarop zijn om twee uur ’s middags enkele manschappen op onder-
zoek uitgegaan en het duurde niet lang of er werd een spoor gevonden. Bij 
de familie N.N. werd huiszoeking gedaan en daar werd de motor gevonden: 
verstopt onder een paar zakken. 
Kloosterman en De Kruijff ontdekken in De Lutte een partij munitie. Het 
wordt doorgegeven aan de burgemeester, die alles zal laten ophalen. (Tij-
delijk waarnemend burgemeester van Losser was op dat moment de heer 
A.J. Mos, in gewone tijden chef van het arbeidsbureau in Oldenzaal maar 
woonachtig in Losser; GvS). 
De wacht wordt nog verrast met hoog bezoek: de bataljonscommandant 
(Buitenbos) en de compagniescommandant (Steunenberg) komen inspecte-
ren. Gelukkig was alles in orde. 
Voor ontspanning wordt ook gezorgd want op 11 juli staat geschreven: De 
diensturen die ons na de geslaagde dans- en cabaretavond nog restten, zijn 
ordelijk en in feestelijke stemming verlopen want allen waren zeer tevre-
den. Het is een avond geworden die we nooit zullen vergeten. Ook het ver-
slag van de volgende dag is nog helemaal aan de feestavond gewijd. Hulde 
wordt gebracht aan de Pelotonscommandant die dit alles had georgani-
seerd. In alle bescheidenheid noteert hij ook deze dag op de linkerbladzijde: 
‘akkoord’. In de avonduren van deze dag werd nog een voetbalwedstrijd 
gespeeld tegen de Engelsen uit de Bardel. De Engelsen wonnen met 5-0. Er 
was een sigaar beschikbaar voor degene die de meeste doelpunten maakte, 
maar geen enkele speler slaagde erin de prijs te winnen … Ook tijdens de 
volgende wacht is de voet-
balwedstrijd nog het gesprek 
van de dag. Allen waren zeer 
te spreken over de grote 
vechtlust van ‘onze jongens’.  

Op 13 juli worden sigaretten 
en lang begeerde schoenen 
uitgedeeld. Met de toevoe-
ging: ‘Verder verliep alles 
naar wens’, besluit de wacht-
commandant deze medede-
ling. Misschien had hij een 

hekel aan rokers en had hij 
zelf nog goede schoenen? Zijn 
opvolger verklaart overigens 
het jammer te vinden dat niet 

Het klooster Bardel had tijdens de oorlogsjaren 
een ‘bijzondere’ bestemming. Bovenstaand arti-
kel vonden wij in Dagblad Trouw van 10-04-1945. 
Zie ook de foto op pagina 25. 
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allen van schoenen voorzien konden worden. Bij controle van de geweren 
die dag, bleek nummer drie vol zand te zitten! 

Enkele dagen later wordt ‘de schietbaan geregeld gecontroleerd om te 
voorkomen dat er niets vernield werd’ (het staat er letterlijk zo; GvS). 

Kennelijk herneemt het gewone leven steeds meer zijn gewone gang want 
de meeste diensten verlopen normaal en er worden steeds minder bijzon-
derheden gerapporteerd. Wel worden regelmatig schietoefeningen gehou-
den. Steeds met goede resultaten. Ook als het weer wat minder goed is en 
‘er kleine wolken motregen voor de schijf langstrekken’. 

Wel wordt nog melding gemaakt van een extra post bij het kruispunt Ol-
denzaalse- en Enschedesestraat. Men vermoedde namelijk dat hier een 
auto met clandestiene turf zou passeren. De auto werd niet gesignaleerd. In 
de laatste week van juli wordt het peloton Losser ingeschakeld bij de bewa-
king van politieke gevangenen in de fabriek van Scholten in Enschede. En 
ook mag niet onvermeld blijven dat in de Zandbergen een auto zonder 
nummer  of kenteken wordt gecontroleerd. Als de eigenaar zijn papieren 
laat zien blijkt hij de ‘Town Major’ te zijn. De man ‘was zeer te spreken over 
de dienstuitoefening en bood de jongens een sigaret aan’. 

Op 15 augustus wordt er gepatrouilleerd tot er bericht komt dat Japan 
heeft gecapituleerd. Die dag en de dag erna wordt er verder zondagdienst 
gedraaid. 

Op 20 augustus wordt medewerking verleend aan het samen met Mare-
chaussee en Douane oprollen van een illegale jeneverstokerij aan de En-
schedesestraat. ‘Door het openen van een raam van het achterhuis konden 
we het koken van de brei al horen, dus we waren op tijd’. Een compleet 
toestel dat volledig in werking was werd aangetroffen evenals de eigenaar. 
Bij het doorzoeken van het hele huis werd nog een tweede persoon aange-
troffen, onder het ledikant van de vrouw des huizes! De heer Geerding, 
chef van de Douane, zal proces-verbaal opmaken en onze pelotonscom-
mandant Sj. Boorsma, die ook aanwezig was, zal een verslag in de krant 
plaatsen.  

Van 1 tot 10 september rapporteert de pelotonscommandant zelf. De bij-
zonderheden die hij te melden heeft  hebben niet op de dienst zelf betrek-
king, maar op feestelijke gebeurtenissen. Op 1 september wordt de hele  
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In de oorlogsjaren vestigden de Nazi's in het gebouw van het klooster Bardel 

een opleiding voor nationaal-socialistische onderwijzers. Vanaf de herfst van 

1944 kwam daar ook de 'Volkssturm' bij en op het laatst werden er ook nog 

honderden Nederlandse dwangarbeiders gehuisvest. Deze groepsfoto van 

de toekomstige onderwijzers is gemaakt in 1943. Het niveau van de oplei-

ding schijnt zeer laag te zijn geweest. (Fotocollectie Klooster Bardel). 

dag besteed aan het versieren van het wachtlokaal. Dit wachtlokaal was 
gevestigd in de kapsalon van Zurhorst (hoek Brinkstraat/Martinusplein). (De 
heer Zurhorst was als Rijksduitser gedongen om dienst te nemen in het 
Duitse leger en werd pas in 1947 met zijn gezin herenigd. Zie Oet Dorp en 
Marke 2005-1; GvS). 

’s Middags was er optocht, waaraan door de Bewakingstroepen werd deel-
genomen met een duikboot waarin  Eva Braun en Adolf Hitler gezeten wa-
ren. Resultaat: een eervolle vermelding. 

’s Avonds kwam de jury uit Enschede om de versiering in ogenschouw te 
nemen.’We werden blij verrast met de mededeling dat Losser de eerste 
prijs had behaald en wel 500 sigaretten’. 
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Op 5 september werd nog een zeer geslaagde feestavond gehouden. 
Boorsma kreeg een mooie plaat aangeboden voorstellende de Oude Toren 
te Losser. 

Met de rapportage van de nachtwacht van 2 op 3 oktober 1945 eindigt het 
wachtboek: ‘Er zijn geen bijzonderheden voorgevallen’. 

Georg van Slageren 

 

 Ik kom oet Losser … 

De leu in Losser spraken tot an ’t eande van ‘n negentiende eeuw mer één 
taal en dat was het Twents dat ze doar al zins meansen heugnis spraken en 
dat ze van oalder op keend deurgemm’ hadden. Wat gebeuren der toch in 
dat oeroale en ofgeleagen dörpke an de laandsgreans woar fealijk nooit wat 
gebeuren!  

Der kwam ’n invasie van volk oet ‘n” kop” van Oaveriessel.  

Deur de opkomst van de mienen in Limburg har ’n teurf ziene wearde verlo-
ren woardeur der grote wearkloosheed kwam in de veengebieden van 
Oaveriessel, Drente en het zuuden van Freesland. In de buurt van Steen-
wiekerwold wearken ´n pestoar Roberink, dee ofkumstig was oet Losser. 
Ziene oale leu wonnen nog in het doarp en hadden ne flinke schop bie ’t 
hoes an ‘n Breenk. Umdat der in de textiel grote vroag noar arbeidskrach-
ten was har pestoar Roberink bedacht, dat de vaak kinderrieke gezinnen, 
dee in groten armood en zonder weark waren in ziene perochie een moand 
lang in de schuur bie zien oaldershoes in Losser mochten oavernachten. In 
dee  moand  tied meussen ze weark zeuken en zichzulf ‘n onderkommen 
bouwen zodat het volgende gezin in de schuur terecht kon. Het gevolg was 
dat er in dee tied heel wat keten in het veald werden daalzet en Oaver-
deenkel tot een kearkdoarp oetgreuiden. Deurdat der zovölle leu noar Los-
ser kwamen, de bevolking wör zowat verdubbeld, kwam der ok ne aandere 
taal en aandere gewoonten noar Losser. De traditionele leu bekeken de 
nijlingen sceptisch, ze wollen der nich völle met van doon hebben en neu-
men de taal dee ze spraken sökkentaal. Deurdat de keender op stroat met 
mekare spöllen kreeg ie al gauw ’n stroattaal neust de traditionele taal van 
zowal de oald Losssenaren als wal de oale Freesken, zoals de neije leu ok 
wal werden neumt. Wat dee Freesken slim good konnen was schaatsjagen 
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en wal op de sökken en zo wör der al in 1898 een iesvereniging in Losser 
opricht. Bezunder was doarbie dat ok oaldere vrouwen met deun an dat 
schaatsjagen en doarbie de breipennen onder ’n aarm heulen. Deur de joa-
ren hen is de taal van Losser ontwikkeld tot een mengtaal en hef zich be-
heurlijk ofzet van gebieden woar zich gin nijkommers hebt daalzet. Zo bint  
weure als “joe” veur “die” of “doe “ en “tassie”, “hempie” en aadere ver-
kleinweure met “ie”an ’t ende algemeen in gebroek. Noadat in de joaren 
’60 van ’n veurigen  joarhonderd het dialect in de ban was doan kump rech-
tervoort de salade van Johma wear “oet” Twente en bint plaatselijke carna-
valsverenigingen na drok met teksten in de streektaal zeuken veur hun wa-
gens in ’n optocht. Wieders kö’j met good fesoen wear nen stoeten kopen 
bie’n bakker en sprek  alleman wear gewoon hun eerste taal. Bie de jonge 
leu is dat wat aans, dee proat zowat allemoal Nederlaands alleen ne grote 
groep  jongs begint Twents te proaten op de leaftied van een joar of 
derteen. Wichter doot dat nich. Woar dat verschil in zit is nich helemoals 
dudelijk en woar het op an geet is ok nich te zeggen. Anno 2011 leaft de leu 
in Losser in harmonie met een mengtaal van Dreants, Stellingwerfs en oald 
Lossers woarbie ze de gewoonte van de meeste Freesken dee de “h” nich 
oet konden sprekken nich hebt oavernommen, mar wal met wear aandere 
nijkommers zoals Westerlingen, Molukkers, Turken, Marokkanen, Indiërs, 
en nog völle andere volkeren mear. 

Wat betreft ;”Ik kom oet Losser…en wet van niks”, dat kump oet de tied 
toen smokkelen veur de meeste Lossernaren een vaste bron van inkommen 
was. Ongelukkig gearresteerden dee veur de rechtbaank in Almelo mössen 
verschienen waren zo klook um van datgene woarvan ze verdacht wörden 
in alle talen te zwiegen.  

Stien Meijerink - Hannink 

(Dit artikel is op aanvraag van de Kreenk vuur de Twentse Sproak oorspron-
kelijk geschreven voor de Bodbreef van december 2011. De vraag was: hoe 
is het met de taal van uw dorp anno 2012 gesteld?) 
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Het pachtboekje van Mans Schoppink 

Onlangs kreeg ik een klein, geel notieboekje met harde kaft, in handen 
waarin tussen 1915 en 1983 de jaarlijkse pachtbetaling werd bijgehouden 
van Mans en later Jan Schoppink.  

Hermanus Schoppink (1862-1950) woonde oorspronkelijk in de Marke Beu-
ningen maar verhuisde met zijn vrouw en zeven kinderen in 1911 naar Los-
ser waar hij een boerderijtje pachtte aan de Strokappenweg. Dat boerderij-
tje, ‘De Bekboer’ genoemd, was gelegen aan de Elsbeek en was eigendom 
van Johannes Elderink. Vanaf 1915 werd de jaarlijkse pachtbetaling bijge-
houden in een klein notitieboekje, waarin ook de werkzaamheden die Mans 
ten behoeve van Jan Elderink verrichtte, werden bijgehouden. Voor die 
werkzaamheden werd Mans betaald en het bedrag werd jaarlijks van de 
pacht afgetrokken. Het boekje geeft een aardig inkijkje in de diverse werk-
zaamheden op het platteland en de bedragen die de pachtheer daarvoor 
aan zijn pachter betaalde. 

De werkzaamheden werden meestal verricht per dag, per halve dag of per 
schoft. Dat was het gedeelte van een dag tussen twee pauzes. Twee schof-
ten maken een halve dag. De meest voorkomende arbeid was het ‘melk 
voeren’, met het eigen paard. De meeste andere werkzaamheden herken-
nen we wel: bouwland ploegen, rogge, boekweit, klaver en haver zaaien, 
maaien en binnenhalen, roggedorsen, grasmaaien, hooien, hooi binnenha-
len, houthakken, plaggen halen, aardappels poten en grepen, haksel snij-
den, knollen trekken, mest laden en uitstrooien, knolrapen grepen en inkui-
len, planten zetten en draadtrekken.  

Maar soms waren er ook wat bijzondere werkzaamheden zoals een kalf 
wegbrengen, een aalkelder (gierkelder) graven, naar de markt gaan, kainiet 
(kunstmest) verladen of de bol (stier) wegbrengen. Ook wordt melding 
gemaakt van het doorzetten van de mesthoop, de beek ruimen, de schop 
afbreken, een watergat maken. Twee halve dagen was men met twee man 
bezig deel te maken, rogge te binden en rogge te gasten. Ook werden ieder 
jaar diverse dagen besteed aan het glinten (afrasteren) en varken-glinten. In 
1927 werd een halve dag besteed aan slak zaaien. In 1929 wordt melding 
gemaakt van het gedurende 1 schoft kunstmest strooien. Maar ook mest 
oppakken en strooien en gier pompen. Bemesting van het bouwland ge-
beurde dus op diverse manieren. 
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Ook de kinderen Schoppink 
werden zo nu en dan aan het 
werk gezet: aardappels gadde-
ren, aardappels poten, maar 
ook helpen bij het hooien, dor-
sen en een schuur afbreken 
behoorden tot de werkzaamhe-
den. We lezen ook wat ze ver-
dienden: in 1919 werkten ze zes 
halve dagen en er staat bij aan-
getekend ‘de kleine verdienen 
25 centen, tesamen 1,50’. 

En wat verdiende Hermanus 
zelf? 

De afrekening van 1916 geeft 
ons een beeld:  

 
   
 
 

 
 

31 hele dagen is   ƒ. 18,60                                                                                                                                              
39 halve dagen    ƒ. 11,70 
8 schoft is 2 dagen   ƒ.   1,20 
4 dagen voor kind is 2 dagen  ƒ.   1,20 
   Tezamen ƒ. 32,70     
 

Een dagloon was dus 60 cent en, zoals het boekje vermeldt, zonder kost. 

Hoe verhoudt zich dit nu met de pacht? Mans heeft dus 52,5 dagen gewerkt 
en zijn kinderen 4 dagen, voor in totaal ƒ. 32,70.  De pacht bedroeg in 1915  
ƒ. 120,--. Met 50 dagen werken had hij dus een kwart van de pachtsom 
betaald. Uit de bovenstaande berekening kun je ook afleiden dat Mans 
gemiddeld een dag in de week voor Jan Elderink werkte. De rest van de tijd 
kon hij besteden aan zijn eigen boerderij. Hij was ook klompenmaker, voor-
al voor eigen gebruik, maar soms verkocht hij ook wel. In 1918 leverde hij 

Portret van Mans Schoppink. 
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aan Elderink 4 paar klompen van ƒ. 1,-- en 8 paar klompen van ƒ. 0,80. Ook 
dat werd aan het einde van het jaar (1 november werd ieder jaar de pacht 
betaald) verrekend. 

Uit het boekje blijkt ook dat Mans in 1930 gestopt is met voor Elderink te 
werken. Vanaf dat moment wordt de totale pachtsom jaarlijks betaald. Die 
pachtsom blijft niet altijd hetzelfde. In 1916 bedraagt de pacht ƒ. 120,-- 
vanaf 1923 is dat al ƒ. 250,--. Onduidelijk is waardoor die plotselinge verho-
ging veroorzaakt wordt. Werd er meer land gepacht? In 1933 is de pacht 
verminderd en bedraagt ƒ. 200,--. In 1946 overlijdt Jan Elderink en vanaf 
dat jaar worden de ontvangsten in het boekje afgetekend door zijn wedu-
we. Als Mans in 1950 overlijdt gaat de pacht over op zijn zoon Jan Hendrik 
Schoppink.  

 

 

Twee bladzijden uit het pachtboekje. 
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In 1953 bedraagt de pacht al ƒ. 400,-- en in 1954 gaat die omhoog naar  
ƒ. 480,--. Dat blijft zo tot 1964 wanneer de pacht ƒ. 680,-- wordt. In 1969  
ƒ. 880,--, in 1971 ƒ. 1.080,-. En dan, in 1976 wordt de pacht gehalveerd. 
 
Tot 1983 bedraagt de jaarpacht nog maar ƒ. 540,--. Kennelijk was een groot 
gedeelte van het land niet meer in gebruik bij Jan Hendrik Schoppink. Bo-
vendien was de boerderij in slechte staat en was afgesproken dat Schop-
pink zelf voor herstelwerkzaamheden zou betalen. Ook vinden we in het 
boekje een aantal losse kwitanties waaruit blijkt dat Jan Schoppink een stuk 
land gepacht heeft langs de beek, dat toebehoort aan de Eva Maria Nitert 
stichting. 

De laatste betaling die in het boekje voorkomt is die van 10 december 1983. 
Waar de andere aantekeningen in het boekje kort zijn en in een onregelma-
tig handschrift, is deze laatste in smetteloze blokletters, en het kadastrale 
nummer van het perceel wordt er op vermeld. De pachtvergoeding is dan 
voor 11 (?) maanden ƒ. 500,--. De pacht wordt geïnd door de schoonzoon 
van Marie. 

Frans Jacobs  

 

 Ouder worden 

Heeel, heeeel lang geleden, toen uw secretaris nog een klein mannetje was, 
keek hij altijd in opperste verbazing naar zijn opa als die met bespeurbare 
tegenzin weer eens zei:"Een jaar is niks! Waar blijft de tijd?" en nu sla ik 
even een stukje over, en dan worden sommigen zo maar vader/moeder en 
met de eigen kinderen begint de cyclus van voren af aan. En zo druppelt die 
peilloze oceaan stilaan droog, schrompelen tijd en ruimte allengs wat in, 
komen de eerste grijze haren, kunstgebit en kwaaltjes en ook de dag dat 
een mens zegt:" Een jaar is niks!” 

Citaat van toenmalig secretaris Herman Bourgonje (OD&M 1996-4) 
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 Vroeger en Nu 
 

 

 

De ‘fotoman’ van de Historische kring, Andries Kuperus zette zijn fotocame-
ra neer op dezelfde positie als een voorganger in de ‘verleden’ tijd. Door 
deze foto’s te combineren zien we de oude foto in een hedendaags straat-
beeld. 

 

 


