
1 Oet Dorp en Marke Losser 2008/4 
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Foto omslag:  

Als herinnering aan de zeer succesvolle expositie over religieus erfgoed uit Losser, Overdinkel, 

Glane, Gronau en Epe is op de omslag een foto afgedrukt van het interieur van de St. 

Agathakerk in Epe. Met deze foto willen we ook onze Duitse ‘noabers’ bedanken voor hun 

geweldige inzet voor de tentoonstelling. Op de voorgrond de 3100 kg. wegende ‘Agnus Dei 

klok’. In september 2008 werden de zes klokken uit de toren gehaald i.v.m. een dringend 

noodzakelijke renovatie van de klokkenstoel. Inmiddels zijn de klokken weer teruggeplaatst. 

(Foto: Franz Josef Terlinde, Epe). 
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EEN HERBERG VAN ONTMOETING  

                

Expositie religieus erfgoed 

Het jaar 2008 stond in Nederland in het teken van het religieus erfgoed. Landelijk is 
er veel aandacht geweest voor o.m. kerkgebouwen en kloosters. 

De Historisch Kring doet, zoals wij altijd zeggen, aan de ‘kleine geschiedenis’ van 
Dorp en Marke Losser, en daarom hebben wij onze aandacht dit najaar gericht op 
het ‘kleine religieuze erfgoed’. En wat we daaronder verstaan hebt u de afgelopen 
periode in galerie ’t Nien-End met eigen ogen kunnen aanschouwen. Vanaf 8 
november tot 29 december was daar een bijzonder fraaie expositie ingericht die in 
de krant ‘indrukwekkend’ werd genoemd. 

 

Een beeld van de opening van de tentoonstelling. Rechts naast HKL voorzitter Thea Evers de 
heer Stefan van Delden, die de openingshandeling verrichtte. (Foto: Hans Jastrow, Gronau). 

Toen we in het begin van dit jaar voor het eerst onze plannen bespraken, zei onze 
secretaris Georg van Slageren: ‘Laten we Gronau er ook bij vragen’. We hadden nog 
niet echt een idee over ‘hoe en wat’. Via ‘Oase’ werd er toen contact gelegd met de 
heer Stefan van Delden uit Gronau. En die heeft ons bij elkaar gebracht: Gronau, 
Epe, de Bardel, Losser en Overdinkel; katholieken, protestanten, doopsgezinden, 
baptisten en paters Franciscanen en Syrisch-Orthodoxen, allemaal onder één dak 
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bij Jo de Jong. En dat is toch wel heel bijzonder, want soms lukte dat pas op het 
nippertje na heel lang aandringen. 

Anderzijds: er zijn door de eeuwen heen altijd religieuze contacten geweest, die 
over de grens heen reikten. Te beginnen met Ludgerus, of Liudger zoals de Duitsers 
zeggen, die in 805 de eerste bisschop van Münster werd. In het Heberegister van 
de door hem gestichte abdij in Werden aan de Ruhr, staan omstreeks 900 ook 
boerderijen vermeld uit Losser, zoals de erven Swaferink en Wernsing/Wensman in 
de Zoeke. 

En zo zijn er heel veel grensoverschrijdende bewegingen te volgen.  

Losserbrugge in de 14
e
 eeuw, een neutrale plek bij het oude erve Verbecke (nu 

Aarnink op de groene grens), waar geschillen werden beslecht door kerkelijke en 
wereldlijke vorsten. 

De wederdoperkoning Jan van Leyden kwam, zoals zijn naam al zegt, uit Nederland, 
maar aan dat bizarre “koninkrijk” in Münster (1533-1535), kwam gelukkig snel een 
einde. 

Na de Reformatie zien we een heel bekend voorbeeld. De Nederlandse zusters, die 
in 1665 uit Almelo verdreven werden, stichtten een klooster over de grens, 
Mariavlucht op de Glaan, waar vervolgens, in die voor hen moeilijke tijd, de 
katholieken uit Losser de H. Mis bijwoonden. Een deel van het gebouw is bewaard 
gebleven. Het staat in Gronau aan de Schwarzenbergstrasse en de nieuwe 
‘flamingoroute’ voert er langs (met informatiebord ter plekke). 

De oude protestantse kerk in Gronau, die stond op de voormalige Schlossplatz in 
het centrum, werd na verval weer opgebouwd met behulp van gelden uit 
Nederland hetgeen ook blijkt uit  de volgende inscriptie (vertaling): 

“Dit Godshuis, waarvan de eerste steen werd gelegd in 1691, is na zijn verval weer 
opgebouwd met gelden, die voor het merendeel in Nederland bijeengebracht 
werden, en uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van de gereformeerde 
godsdienst, weer opgebouwd in 1737”. 

Tijdens de Kulturkampf onder Bismarck (1870-1890), toen de katholieken en met 
name de geestelijkheid het in Duitsland heel moeilijk hadden, trokken de paters 
naar Nederland. Het Redemptoristenklooster in Glanerbrug, indertijd nog over de 
grens bij Epe (Gronau was toen een enclave in de gemeente Epe), werd de plek 
waar de  katholieken in Glanerbrug en het aangrenzende deel van Duitsland, ter 
kerke gingen, tot de paters in 1967 het klooster verlieten en de Ariëns-Stichting er 
een bejaardentehuis bouwde. De afgelopen periode was het voormalige klooster 
weer in het nieuws, zowel in Nederland als Duitsland. Door de komende renovatie 
van het tehuis, moet ook het laatste restant met de 120 jaar oude en 1.20 m dikke 
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kloostermuur verdwijnen. In dat gedeelte bevond zich vroeger de bibliotheek, nu 
veranderd in de prachtige Sacramentskapel.  

In moeilijke tijden schuilde men dus als het ware over en weer bij elkaar. 

De ‘Mennoniten’ (Doopsgezinde gemeente) in Gronau hadden verbindingen met 
de Nederlandse textielfabrikanten, zoals blijkt uit de stichtingsakte (1888) met 
namen als Blijdenstein, Stroink en Jordaan. 

Mgr. A.I. Schaepman, bisschop van Utrecht (niet te verwarren met de staatsman), 
diende in 1881 tijdens de jaren van de Kulturkampf het vormsel toe in Epe. 

De hervormde kerk in Overdinkel werd in 1908 gebouw onder meer met behulp 
van geld van de Duitse textielfabrikanten, met de toezegging van een jaarlijkse 
bijdrage. Die hadden toen al aandacht voor het kerkelijk en sociale leven van hun 
arbeiders. 

Het voormalige Maristenklooster in Glane/Beekhoek, werd oorspronkelijk gesticht 
door Duitse Jozefschwestern (1910). Nu staat daar het Syrisch-Orthodoxe klooster 
St. Ephrem. 

Klooster Bardel (1922-1929), van de Duitse Franciscanen werd ook veel bezocht 
door Losserse kerkgangers. In de Nazi-tijd, toen de paters waren verdreven, 
werden in het klooster honderden Nederlandse dwangarbeiders ingekwartierd. 

Toen de paters in 1952 weer de beschikking hadden over het complex, kwam het 
kerkbezoek vanuit Losser ook weer op gang. De mensen moesten een speciale pas 
hebben om de groene grens te mogen passeren. En dat duurde nog tot het einde 
van de jaren zeventig. 

De hervormde kerk in Losser ontving in de crisisjaren bij het samenstellen van 
kerstpakketten geldelijke ondersteuning van fabrikanten uit Gronau. Ook hier 
aandacht voor de minderbedeelde arbeiders. 

In het LAGA-jaar 2003 ontstond op de grens de Oase, een “vruchtbare plek” voor 
mensen van weerskanten van de grens, die de oecumene hoog in het vaandel 
hebben staan. In de zomermaanden vinden daar diverse openluchtvieringen plaats 
en in het weekend is het een veelbezocht ontmoetingsterrein aan het Laga-
fietspad. 

Toen ons werd gevraagd, ‘zit er ook een lijn in de expositie’, kwamen we dan ook 
tot de conclusie dat de onderliggende lijn inderdaad de grens is, en de contacten 
die over die grens heen, over en weer hebben plaats gevonden. 

En daar horen ook de contacten bij waaruit deze expositie is ontstaan. Die hebben 
wij van beide kanten als zeer waardevol ervaren. 
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Onder meer met deze fraaie poster heeft de HKL geprobeerd in Losser, Overdinkel 
en Gronau/Epe de aandacht op de expositie te vestigen. De poster is samengesteld 
door Andries Kuperus. 
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Wij zijn als Historische Kring blij en trots dat wij al dit fraais konden tonen, en dat 
de mensen kennis konden nemen van het kerkelijk erfgoed, dat helaas, meestal 
grotendeels voor hen verborgen blijft. Historische, waardevolle zaken verstoffen 
vaak op zolders en archieven zijn nauwelijks geïnventariseerd en slecht 
toegankelijk. Enkele vrijwilligers doen hun best, maar dit waardevolle culturele 
erfgoed verdient een plek waar het goed geconserveerd wordt en toegankelijk is 
voor onderzoekers.  

In ‘t Niend-End zijn de deuren open gegaan en stonden de kerken midden in de 
samenleving.  

De Martinusparochie in Losser noemt zich een ‘herberg van ontmoeting’. Jo de 
Jong met haar galerie sloot zich daar op donderdag-, zaterdag- en zondagmiddag 
bij aan. Ook bij haar was het een herberg van ontmoeting. 

Wij hoopten op heel veel bezoekers, uit Losser, maar ook van de overkant van de 
grens. Wij hebben zoveel mogelijk de publiciteit gezocht, aan weerskanten, en met 
de medewerking van veel mensen, is dat goed gelukt. Ook regionaal hebben we 
aandacht gekregen. De Twentsche Courant Tubantia vond deze expositie zo de 
moeite waard, dat in de woensdagbijlage Stad en Land van 19 november j.l., een 
groot artikel werd gepubliceerd. Dat heeft ongetwijfeld ook bezoekers van elders 
opgeleverd. Op het moment dat wij dit schrijven is de tentoonstelling nog lang niet 
afgelopen en is het aantal bezoekers dus nog niet bekend, maar wij twijfelen er niet 
aan dat het een groot succes wordt. 

Een  woord van dank aan iedereen die  heeft meegeholpen om deze expositie 
mogelijk te maken is hier op zijn plaats, met name  ook aan de gemeente Losser 
voor een bijdrage in de kosten. 

Extra dank zijn wij echter verschuldigd aan de mensen uit Duitsland. Zonder hun 
hulp hadden wij deze tentoonstelling niet kunnen maken. Natuurlijk aan de heer 
van Delden, als de ‘spin in het web’, maar zeker ook aan alle anderen. Hun 
bereidwilligheid, van het begin af aan, hun enthousiasme, het vele werk dat ze erin 
hebben gestoken, de publiciteit in Gronau, en niet op de laatste plaats, wat ze 
tentoongesteld hebben, dat heeft op ons grote indruk gemaakt.  

De openingshandeling werd verricht door de heer van Delden. De oude klok, die 
vermoedelijk afkomstig is uit klooster Mariavlucht op de Glaan speelde hierbij de 
hoofdrol. Deze klok uit het jaar 1489 doet nu dienst als gong in de St. Antoniuskerk 
in Gronau bij de vieringen. 

Het opschrift van deze klok luidt: ‘In die ere Gots bin ic geraect – Jan Butendiek heff 
mi gemaect AD 1489’. En dat doet weer heel Nederlands aan. Met de klank van die 
klok, waarmee de zusters van klooster Glane in de zeventiende eeuw al werden 
opgeroepen om hun religieuze plichten te vervullen en die de Losserse katholieken 
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in die tijd ongetwijfeld ook gehoord hebben, werd deze grensoverschrijdende 
expositie geopend. En dat is levende geschiedenis. 

Tenslotte wens ik u mede namens het bestuur van de Historische Kring Losser 

Gezegende Kerstdagen en een Zalig Nieuwjaar 

Thea Evers, voorzitter 

 

 

WONEN AAN DE STROKAPPENWEG 

  

 

Op 18 november j.l. werd op onze ledenavond het nieuwe boek gepresenteerd: ‘Wonen aan 
de Srokappenweg/Vroeger en nu/ Geschiedenis van een noaberschap in de gemeente Losser’. 
Het boek is geschreven door Frans Jacobs, woonachtig op de Bekboer, één van de oude erven 
aan deze zijstraat van de Hogeboekelweg. Op de foto Thea Evers, Frans Jacobs en op de rug 
gezien Viva Jacobs.(Foto: Andries Kuperus). 
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In 1992 kwam Frans Jacobs met zijn vrouw Viva aan de Strokappenweg wonen en 
raakte van meet af aan geïnteresseerd in de geschiedenis van dit bijzondere gebied 
in de Marke Losser, grenzend aan de Lonnekermarke. Tijdens onze tentoonstelling 
‘Wonen in Losser’, eind vorig jaar, bleek dat hij al vergevorderd was met de 
vastlegging van de resultaten van zijn onderzoek. Door deze nieuwe uitgave is die 
vastlegging nu voor iedereen toegankelijk. Het verhaal van deze zijweg van de 
Hogeboekelweg, met de boerderijen die daar in de omgeving vaak al eeuwenlang 
liggen, biedt een boeiend inzicht in de landschappelijke ontwikkeling en de 
geschiedenis van het boerenbedrijf. Zes erven met mooie namen, de Bekswafer, de 
Bekboer, de Kap, de Liermanshut in de Veerte, de Schuurboer en Trienjochem, 
worden voor het voetlicht gebracht. En ook de familiehistorie van deze 
boerenerven, met vaak verrassende bijzonderheden, wordt uitvoerig beschreven. 
Geen droge genealogie, maar een levende geschiedenis. Niet alleen interessant 
voor directbetrokkenen en familieleden, maar ook voor een groot publiek. 

Vanaf haar oprichting in 1969 heeft de Historische Kring Losser onder meer 
aandacht besteed aan het veldnamen- en boerderijonderzoek in Dorp en Marke 
Losser, om zo de kennis en het inzicht te verruimen over de geschiedkundige 
ontwikkeling van ons dorp. Het vele werk dat door bestuursleden van de 
Historische Kring in dit opzicht werd verricht, vond zijn neerslag in verschillende 
uitgaven: Het Teylershuis en zijn bewoners (1974), Het Heininkshoes in Dorp Losser 
(1975), Grondstukken en bewoners in Dorp en Marke Losser omstreeks 1820/1832 
(1986/1989), De Schultinchof Losser (1996) en Het Erve Beernink (2000).  

Losser is van oudsher een agrarische gemeente, zoals ook wordt beschreven in 
‘Losser omstreeks 1890’ (1991). De gemeente was toen zelfs één van de landelijke 
voorbeelden waarmee in de grote landbouwenquête van 1886 de (nood)toestand 
van de boerenbevolking onder de aandacht van de regering werd gebracht.  

Al deze boeken van hebben inmiddels hun weg gevonden naar de vele 
belangstellenden en zijn uitverkocht. Met deze nieuwe uitgave wordt weer een 
ander gebied van de Marke ontsloten. 

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

Frans Jacobs vertelde vervolgens de aanwezigen met behulp van dia’s alles ‘wat hij 
had willen weten en niet gevonden had’. Daarbij ontvouwde hij ook zijn theorie 
over het vroeger ‘gedoogbeleid’. De boerderijen daar, ver weg aan de rand van de 
Marke, zouden kunnen zijn ontstaan als illegale bouwsels voor de groeiende 
bevolking, die in het dorp en bij de gewaarde erven, niet geduld werd. 

De HKL is heel blij met deze uitgave en wij zijn Frans Jacobs veel dank verschuldigd 
voor het vele werk dat hij verricht heeft. Het is een mooi boek geworden, 105 
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pagina’s, voor het eerst met veel kleurenfoto’s. En daarbij hebben we de prijs toch 
laag kunnen houden (€ 15) . Dat komt omdat we als redactie al het voorwerk en de 
opmaak zelf hebben gedaan. Tekst en foto’s, bewerken, optimaliseren, zodat in dit 
geval ook oude familiekiekjes er goed uit komen te zien. En dat scheelt natuurlijk in 
de kosten. Veel werk met een mooi resultaat. 

Het boek is te koop bij de penningmeester van de HKL, Harry Dekkers, 
Ludgeruslaan 12, bij de boekhandels Bruna en Primera Marcel en bij de VVV. 

Thea Evers, voorzitter 

 

AGENDA VOORJAAR 2009 

Hieronder leest u wat wij in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar voor u in petto 

hebben. Alle bijeenkomsten worden gehouden bij Hotel Smit en beginnen om 

20.00 uur. De avonden zullen ook nog in de lokale pers aangekondigd worden, 

maar noteert u de datums nu alvast in uw agenda zodat geen van de interessante 

bijeenkomsten u ontgaat. 

Maandag 5 januari 2009 

Op maandag 5 januari 2009 houden wij onze traditionele ‘Niejoarsvisite’. Stien 

Meijerink presenteert weer de al even traditionele ‘diaquiz’. De boerenjong’s en de 

knieperkes worden u aangeboden door het bestuur. 

Dinsdag 17 februari 2009 

De heer Cor van de Wiel houdt een dialezing over Mariakapelletjes in Twente. 

Dinsdag 17 maart 2009 

De heer Harry Spies, die in februari 2008 voor ons zo’n interessante lezing over de 

Zouaven hield, zal nu de geschiedenis van de in Drente gevestigde koloniën  van de 

Maatschappij van Weldadigheid schetsen. Omdat veel Losserse families  wortels 

hebben liggen in deze koloniën verwachten we veel belangstelling voor de lezing. 

 



11 Oet Dorp en Marke Losser 2008/4 

 

SMOKKEL EN OPROER IN LOSSER 

 
Een Napoleontische gebeurtenis 

 
Inleiding 

‘Dat Lambert Theussink met een Schietgeweer is doodgeschoten, als hebbende in 
zijn Lighaam gevonden een plat stuk lood, ter groote ongeveer van een zestehalf’

1
, 

zo besloot de burgemeester van Losser, Jan Teylers op 1 maart 1813 zijn verslag 
aan de onderprefect van Almelo. Het betrof de boerenknecht Lambert Theussink

2
, 

28 jaar oud, werkzaam bij de boer Joannes Lange Wigger. Hij was op zondagavond 
14 februari 1813 doodgeschoten in de kotte

3
 van Bernard Schreur.  

Het was het bittere einde van een nogal verwarrende situatie rond de ontdekking 
van een grote hoeveelheid contrabande die Franse douaniers uit het aangrenzende 
deel van Duitsland, het toenmalige Departement van de Lippe, in een schuur bij de 
boer Dengeman aantroffen. Volgens de verslagen van de Fransen waren ze bij de 
inbeslagname aangevallen door wellicht tweehonderd gewapende boeren, met 
stokken en geweren. Ze hadden zich heldhaftig teweer moeten stellen. Het hoofd 
van de marechaussee Jobart, met twee ondergeschikten uit Enschede te hulp 
gesneld, zou zwaar gewond zijn geraakt. Toch was het een succes, 72 kisten vol met 
koloniale waren werden in beslag genomen.  

Napoleon had strenge straffen in het vooruitzicht gesteld wanneer dergelijke 
spullen onderschept zouden worden. Het was immers er op of er onder tegen de 
aartsrivaal Engeland. In 1806 was het Continentaal Stelsel ingesteld met als doel 
om door een handelsembargo Engeland uit te hongeren. Toen de Nederlandse 
provincies in 1810 bij Frankrijk waren ingelijfd werd hen ten stelligste verboden om 
met Engeland handel te drijven. Bij vergrijpen zouden twee speciaal opgerichte 
rechtbanken in Groningen en Utrecht de betrokken personen tot zeer zware 
straffen veroordelen. Dat zou nu zeker ook het geval moeten zijn want behalve de 
inbeslagname was er ook sprake van een revolte.  

                                                           
1
 RAO/Prefect/Verbaal Eerste Divisie/ (7040) 19 maart 1813 (4) m.n. memo maire 

aan de onder-prefect Almelo, 2 maart 1813 
2
 Lambert Theussink zoon van Hermannus Theussink en Gertrudis Hofstede 

gedoopt op acht augustus 1784 te Gildehaus, peter Hermanus Hofstede. Doop, 
overlijden, geboorteregister R.K Bentheim Diözesan Archiv Osnabrück 
3
 Kotte is een kleine boerderij. 
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Toch is er niets te vinden over een rechtszaak, ook de drie auteurs die zich met 
deze ‘eerste slag om Losser’

4
 bezighielden melden niets over de afloop.

5
  De vraag 

is nu wat is er echt gebeurd? Is de ware toedracht te achterhalen? Waarom werd 
Lambert Theussink in het boerderijtje van Schreur doodgeschoten, terwijl de 
smokkelwaar bij de boerderij van Dengeman werd aangetroffen? Waar kwamen 
die tweehonderd boeren vandaan op die afgelegen plek, vier kilometer van de kern 
van het dorp Losser?

6
  Waarom zijn de schuldigen niet vervolgd? 

Om een antwoord te vinden op die vragen is eerst een beschrijving van de 
algemene situatie nodig. De manier waarop de overheid onder het Franse regiem 
was georganiseerd, de werkwijze van de Franse douaniers zijn aspecten die 
aandacht verdienen. Vervolgens wordt bezien wat de commiezen zoal 
gerapporteerd hebben en welke maatregelen ze wensten van de Overijsselse 
magistraten (het ‘Franse spoor’). Daarna wordt vermeld hoe die overheids-
bekleders de voorvallen (het ‘Politieke spoor’) zagen en hoe ze een oordeel velden 
op basis van een analyse van beide sporen. Daar het oordeel een aantal vragen 
open laat is het nodig een nader onderzoek in te stellen. Op basis van additionele 
gegevens zoals geografie, het weer, demografische gegevens van de Losserse 
samenleving, gegevens over gearresteerde personen, gedragingen van de 
organisator van de smokkelwaar en gegevens van overheidsbekleders wordt 
getracht verklaringen te vinden van die open vragen. Tenslotte wordt nog 
aangegeven hoe vroegere historici de affaire beschreven hebben. 

                                                           
4
 ‘De tweede slag om Losser’ vond plaats op 24 mei 1894 toen 40 socialisten uit 

Enschede het ware geloof in het dorp wilden propageren. Ook toen werd er 
geschoten, vielen er gewonden, gelukkig geen doden.  L.A. Stroink ‘Stad en land 
van Twente’ (Enschede 1980) 545-546 
5 A. Benthem ‘Twente in 1813’ (Enschede z.j.)93; Johan Joor ‘De Adelaar en het Lam  

Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland 
en de Inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813)’,  (Amsterdam 2000) 150, 155, 
206, 222, 269, 442, 621 en Stroink, ‘Stad’ 401.  

6
 Johan Joor dacht abusievelijk dat het dan wel kerkvolk moest zijn. ‘gezien de 

opmerking van de onder-prefect aan de prefect dat de affaire op een zondag had 
plaatsgevonden: “... jour oú le peuple se rassemble habituellement”, ligt het voor 
de hand dat deze menigte voornamelijk uit kerkgangers heeft bestaan’. Joor, 
‘Adelaar’, 206.  
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Het Drielandenpunt. (Niet in 1813, maar een eeuw later?) 

 

Algemene situatie 

Op 9 juli 1810 maakte Napoleon bekend dat na Limburg, Noord-Brabant en Zeeland 
ook de rest van het huidige Nederland bij het keizerlijke Frankrijk was ingelijfd. 
Behalve zijn zucht naar meer territorium speelden bij de Corsicaanse avonturier 
ook zaken als meer kanonnenvlees, het toe-eigenen van vermeend kapitaal van 
Amsterdamse bankiers en het beter handhaven van de bepalingen van het 
Continentaal Stelsel een belangrijke rol. De lauwe houding van koning Lodewijk 
Napoleon tot deze zaken en de inval van de Engelsen in Zeeland vormde de 
aanleiding van de empereur om zijn broer de laan uit te sturen. 

De verfransing werd direct radicaal doorgevoerd. De ambtelijke taal werd Frans, 
het nieuwe gebied inclusief het Duitse Oost-Friesland werd verdeeld in 
departementen. Overijssel kreeg de naam ‘Département des Bouches de l’Isle’ en 
stond onder leiding van een prefect. De bestuurslagen waren nogal complex. De 
hoofdzetel was uiteraard Parijs, de nieuwe departementen werden bestuurd vanuit 
Amsterdam waar de stedehouder Lebrun de scepter zwaaide. Overijssel was 
onderverdeeld in drie arrondissementen: Zwolle, Deventer en Almelo die verder 
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werden opgedeeld in kantons en gemeenten. In 1811 werden ook gebieden als 
Bentheim, Gronau en Münster bij Frankrijk ingelijfd en werden samengevoegd in 
het ‘Département de la Lippe’.  

De militaire organisatie binnen de departementen bestond uit twee divisies. De 
17

de
 divisie (Amsterdam) bestond onder bevel van generaal Molitor en de 31

ste
 

divisie (Groningen) stond van 1812 tot 1813 onder bevel van generaal Jan Willem 
Janssens. Deze laatste was Gouverneur-Generaal geweest van Indië toen de 
Engelsen het in 1811 veroverden. 

Op de naleving van de douanebepalingen werd toezicht gehouden door Franse 
douaniers. Deze ambtenaren waren wel het meest gehate onderdeel van het hele 
Franse bestuur. Als gevolg van het decreet van 18 oktober werden speciale 
rechtbanken ingesteld om de smokkelhandel tegen te gaan en smokkelaars te 
straffen. Deze rechtbanken bestonden uit een président prévot des douanes, acht 
assesseurs en enkele ambtenaren. Tegen hun beslissingen kon men niet in beroep 
gaan. De straffen waren bijzonder streng: tien jaar dwangarbeid en brandmerken.

7
  

In 1810 verlichtte de keizer in sommige gevallen de eisen van het Continentaal 
Stelsel. Er werden licenties afgegeven voor handel in koloniale producten. 

8
  Het 

hoofdkantoor van de Douane voor Overijssel en ook het ‘Département de la Lippe’ 
werd gevestigd in Embden. Zo kan de algemene situatie gekenmerkt worden toen 
twee Franse douaniers Alexandre Mahu en Pierre Celestine Garin, gevestigd in 
Ochtrup, zondagnacht op veertien februari 1813 een honderdtal smokkelaars in de 
buurt van Gronau ontwaarden.        

De voorvallen gezien door Franse ogen 

De beide beambten volgden de dragers van de contrabande heimelijk en zagen dat 
de groep aan de rechteroever van de Dinkel de grens tussen de beide 
departementen overstaken en de spullen in een schuur van de boerderij Dengeman 
onderbrachten. 

 

                                                           
7
 Gerlof D. Homan Nederland in de Napoleontische Tijd 1795-1815 (Bussum 1978) 

127 
8
 Owen Connellly Napoleon’s satellite kingdoms (New York 1965) 148 
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Boerderij Dengeman, geschetst door Eric Fieselier. 

 

De beide tolbeambten beseften dat ze te zwak waren in vergelijking tot de 
honderdtal personen veelal gewapend met stokken. Ze besloten dat de één, Mahu 
een oogje in het zeil zou blijven houden en dat de ander Garin, versterking zou 
halen uit Ochtrup, een tocht van meer dan 12 kilometer. Rond de middag kwam hij 
terug met een achttal collega’s. Ze begaven zich naar de boerderij, die nu verlaten 
was, op de veertigjarige zoon Lambertus van boer Jan Dengeman na. Deze begaf 
zich met de douaniers naar de schuur en verklaarde bij het zien van een 
aanzienlijke hoeveelheid goederen van niets te weten. Er waren 29 balen katoen, 
18 kisten thee, 24 zakken koffie en een baal zakdoeken. Allen verboden waar dat 
niet in Holland ingevoerd mocht worden. Plotseling kwam er een groep mensen op 
de boerderij af, wel tweehonderd gewapend met stokken en geweren. Ze werden 
aangevoerd door ene Frans Willem Kirch, fabrikant en handelaar, woonachtig in 
Enschede. Hij stelde dat hij eigenaar was van de opgeslagen handelswaar en dat hij 
niet zou toestaan dat de spullen in beslag zouden worden genomen. De Fransen 
voelden zich bedreigd en haalden wederom hulp nu uit het op acht kilometer 
verwijderde Enschede. Tezelfdertijd haalden ze twee wagens uit het nabijgelegen 
Gronau. Tegen de avond verschenen er drie bewapende marechaussees uit 
Enschede onder leiding van Jean Baptiste Jobard en geassisteerd door Pierre Lelong 
en Henri van Kessel. De grote getale aanwezigen dropen af en enkele douaniers en 
marechaussees begaven zich in de nacht richting Losser op zoek naar een extra 
wagen. Bij het boerderijtje van ene Bernard Schreur werden ze echter plotseling 
door een twaalftal personen onder vuur genomen. Er bleken een honderdtal 
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personen zich in de buurt van het huis op te houden. Een van de afgevuurde kogels 
vloog door de muts van douanier Pierre Baeten terwijl een andere de sabel 
schampte van Jobard en daarna zijn rechterarm verwondde. Er werd teruggevuurd 
richting het huis waardoor, zo later bleek, ene Lambert Theussink dodelijk 
getroffen werd. Hierna konden de douaniers de handelswaar op de wagens laden 
en bij het krieken van de dag, maandagmorgen werd Ochtrup bereikt. De goederen 
werden afgeleverd bij Etienne Giles Rey, de ontvanger van de douane ter plaatse. 

Hierna werd de gewonde Jobard naar de chirurgijn J. Wessendorff woonachtig te 
Ochtrup gebracht. Deze stelde vast dat de wond erg rood was, dat het binnenste 
van de wond erg gezwollen was, dat de zwelling een ovale vorm had en dat de 
omvang zo groot was als een vuist. 

Vervolgens begaf de gehele groep zich naar de vrederechter Burgmueller, 
eveneens woonachtig te Ochtrup. Hier werd een uitvoerig proces-verbaal 
opgesteld dat verstuurd werd naar het hoofd van de Douane in Emden. 

De Franse reactie 

Op 23 februari werd door de directeur Hains een felle reactie uit de Duitse 
havenstad verstuurd naar Petrus Hofstede prefect van het Overijsselsche 
departement. Er werd niet alleen de Franse versie van de gebeurtenissen uit de 
doeken gedaan maar er werd ook aangedrongen op berechting. De 
hoofdschuldigen zouden de gemeente Losser zijn en natuurlijk ook Kirch. De 
officier van justitie van het Arrondissement Almelo zou een uitgebreid onderzoek 
moeten instellen.        
Generaal Janssen

9
 zocht het nog hogerop, hij stuurde op 24 februari een brief naar 

de stedehouder Lebrun.
10

 Hij attendeerde de hoogste magistraat in Holland op de 
enorme heldendaden verricht door de marechaussees en de douaniers. Met name 
werd Jobard in het zonnetje gezet. Geïndiceerd werd de mogelijkheid van een 
onderscheiding. Hij adviseerde  Charles-François Lebrun, hertog van Piazensa 
(Frans : Plaisance) om Napoleon persoonlijk op de hoogte te stellen. De 
Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders hadden echter een geheel andere 
perceptie van de gebeurtenissen. 

De voorvallen gezien door de Overijsselsche magistraten 

De burgemeester van Losser ‘maire’ Jan Teylers (1767-1817) stuurde op 26 februari 
allereerst een verslag in het Frans aan de keizerlijke procureur Josephus Henricus 
Simons van de rechtbank van eerste aanleg in Almelo. Blijkbaar geattendeerd dat 
hij ook de onderprefect moest informeren verwittigde hij op 2 maart schriftelijk 

                                                           
9
 Janssens (J.W.) had korte tijd geleden het bevel in de 31

e
 militaire divisie 

aanvaard. 
10

 R.A., Pr.Sted.40,-Uit Groningen 
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maar dan in het Nederlands de onderprefect Reinout Gerard baron van Tuyll van 
Serooskerken.   

In zijn verslaggeving vermeldde hij dat op die zondagmiddag veel mensen uit 
Losser, Epe, Gronau en Enschede uit nieuwsgierigheid naar de boerderij zijn 
gekomen. Ze zouden echter op geen enkele wijze het opladen van de goederen 
belet hebben. Toen de gendarmes uit Enschede arriveerden joegen ze deze de 
menigte uit elkaar. In de nacht van zondag op maandag ontstond er in Losser het 
gerucht dat er in de kotte van Bernard Schreur iemand doodgeschoten zou zijn. De 
burgemeester begaf zich maandagmorgen naar het boerderijtje. Hij werd vergezeld 
door de medicus M. Vehoff uit Oldenzaal, de chirurgijn S.A. Greven woonachtig te 
Enschede en geassisteerd door agenten uit Oldenzaal. Ze troffen het ontzielde 
lichaam van Lambert Theussink aan liggend op stroo. Berent Schreur en zijn 
medebewoners vertelden dat zondagavond plotseling een aantal mensen het huis 
binnenstormden en zich trachtten te verbergen. Vanaf buiten werd er geschoten, 
door marechaussees want ze waren gekleed in ‘pijrokken’. De bewoners waren 
dermate ontsteld dat ze verder niets meer wisten te vermelden. 

Procureur Simons toog aan het werk Hij liet allereerst door de medici Stroink en 
Gladbeek de kleren en de wond van Jobard onderzoeken. De wond bleek een 
schrammetje te zijn en de kleren toonden niet dat een afgeschampte kogel de 
rechter arm kon zijn binnengekomen. Dat een kogel via de sabel zodanig van koers 
kon veranderen leek al zeer onwaarschijnlijk. Dat de dorpelingen uit Losser 
verantwoordelijk waren moest eveneens ontkend worden. Ze wisten immers niets 
van het transport van de smokkelwaren, dat van Ochtrup naar Enschede ging, wel 
waren ze wellicht wat brooddronken vanwege geplande festiviteiten. Bovendien 
stonden de Lossernaren bekend om hun vreedzaam gedrag.  

Nader onderzoek geeft aan dat de festiviteiten wellicht te maken hadden met de 
voorbereiding van een bruiloft. Een week na het fatale voorval dat het leven kostte 
aan Lambert Theussink,  trouwde op 22 februari 1813 de dochter van Jan 
Dengeman, Engel oud 43 jaar met  Hermannus Zondag, oud 35 jaar. Engel was 
weduwe van Hermen Elferink. De boerderij van Zondag lag op een honderd meter 
afstand van de boerderij Lange Wigger waar zoals bekend Lambert Theussink 
boerenknecht was (Situatieschets).  

De totale bevolking van de gemeente Losser omvatte rond 1813 ongeveer 1000 
personen, gelijkelijk verdeeld tussen het dorp en het platteland. Het aantal van 
tweehonderd personen kan hooguit als juist geschat worden doordat op de 
zondagnamiddag aanwezig waren: smokkelaars, lieden die de bruiloft aan het 
voorbereiden waren en nieuwsgierigen uit Gronau en wellicht uit Epe, Losser en 
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Enschede. Een positieve factor voor de grote aanwezigheid was het weer. De 
temperatuur was in het westen ruim 2 graden Celsius en de lucht was betrokken.

11
 

 

 

Situatie: De belangrijkste punten van de smokkelaffaire 

 

Het oordeel 

De douaniers werd verder verweten dat ze door onkunde van de Nederlandse taal 
de zaak op de spits hadden gedreven. Bovendien hadden ze niet de hulp  moeten 
inroepen van Franse marechaussees uit het ‘vreemde’ kanton Enschede maar van 
de politie uit het kanton Oldenzaal waartoe de gemeente Losser behoorde. Zij 
kenden de dorpelingen en zij hadden een goede bemiddelende rol kunnen spelen.  

Opgelucht kon onderprefect Tuyll van Serooskerken aan de prefect Hofstede 
melden dat de gehele affaire te wijten was aan naïef optreden van de Franse 
douaniers. Er was dus geen oproer geweest echter wel een groot 
smokkeltransport. De tweede eis van de chef van de douane uit Embden stond dus 
nog overeind. Toch leek de zaak gesloten, noch Kirch noch Dengeman werden ter 
verantwoording geroepen. Bestonden er algemene en specifieke omstandigheden 
om de zaak maar te laten rusten? 

                                                           
11
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Doofpot? 

De algemene situatie  

Begin 1813 was de situatie voor Napoleon en de zijnen uiterst verwarrend. De 
‘Grande Armée’ was in Rusland gedecimeerd. Pruisen en Zweden voegden zich bij 
Rusland en Engeland. Er werd door de Fransen snel een rekrutenleger gevormd. 
Een nieuwe lichting van dienstplichtigen, geboren in 1791, en reserve regimenten, 
die eigenlijk bedoeld waren voor verdediging van het eigen grondgebied, werden 
naar het Oosten gedirigeerd. De geruchten van de catastrofe aan de Berezina 
leidden tot dienstweigering en desertie. De onrust was in het arrondissement 
Almelo het grootst.

12
 Het gevolg was dat zowel de prefect Hofstede als de 

onderprefect van Tuyll van Serooskerken in maart 1813 het veld moesten ruimen. 
Hun opvolgers respectievelijk Carel Gerard Hultman en Reinhard Hendrik George 
Pagenstecher hadden naast hun inwerkperiode de handen vol aan het vinden en 
terugsturen van de dienstplichtigen.

13
 Om in die omstandigheden een rechtszaak te 

beginnen vanwege contrabande die, indien geconsumeerd, eerder voor een 
verlichting van lokale situatie zou hebben gezorgd, kwam uitermate ongelegen. Het 
feit dat de Franse douane zich duidelijk had geblameerd droeg ook zijn steentje bij. 
Ook de lokale omstandigheden waren van dien aard dat een rechtszaak niet 
opportuun was. 

Lokale omstandigheden 

Allereerst de persoon Frans Willem Kirch. Deze was afkomstig uit het stadje Vreden 
en was een zeer actieve koopman en fabrikant in Enschede. Hij was in 1799 
gehuwd met Hermanna ten Fije. Hij had twee kinderen Adriana en Franciscus. Zijn 
vrouw overleed reeds in 1805. In juli 1813 had hij zijn testament aangepast bij 
dezelfde rechtbank die ruim vier maanden eerder de smokkelaffaire had 
onderzocht. Er zijn verder een groot aantal notariële akten van Kirch geregistreerd 
door de notarissen W.P.C. Greve en G. Penning. Ze bestreken de periode 1812 tot 
1825. Opmerkelijk is dat in de periode januari tot maart 1813, juist in die periode 
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 In 1812 waren er in Overijssel 37 onwilligen,  op 31 maart 1813 was het aantal 
opgelopen tot 124 bijna allemaal in het arrondissement Almelo. Joor, ‘Adelaar’, 
365. 
13 De drie gendarmes uit Enschede: Jean Baptiste Jobard, Jean Pierre Letour en 
Henri van Kessel bleken uiterst fanatiek te zijn in het opspeuren van 
dienstweigeraars. Zij waren alle drie aanwezig tijdens de gebeurtenissen bij de 
boerderij van Dengeman. Stadsarchief Enschede, brieven burgemeester Thummius 
van Lonneker.    
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dat het smokkeltransport plaatshad, een twaalftal wisselprotesten
14

 zijn 
geïndiceerd maar dat de inhoudelijk akten ontbreken. Waarschijnlijk waren het de 
bedragen die hij moest betalen voor de contrabande die hij echter niet in waarde 
kon omzetten. 

De boer Jan Dengeman was pachter. Burgemeester Teylers van Losser bleek de 
eigenaar te zijn.

15
 Om als tijdelijke opslagplaats te fungeren was het pand zeer 

strategisch gelegen. De algemene en specifieke omstandigheden in beschouwing 
nemende zullen velen stellen dat de smokkelaffaire in de doofpot is gestopt.  

Concluderend kan gezegd worden dat er geen sprake was van rebellie, dat de 
Fransen zich hadden misdragen en dat de smokkelaffaire in de doofpot was 
gestopt. Het meest trieste was de dood van Theussing. Een jonge boerenknecht die 
met het smokkeltransport niets te maken had.  Interessant is verder wat andere 
historici over de gebeurtenissen hebben geschreven. 

Historici 

De historici die zich met de affaire hebben beziggehouden hebben niet alle 
bronnen aangeboord. Van Benthem en Stroink refereren niet naar bronnen en 
fantaseren er maar op los.  

De tekst van van Benthem  luidde: 
 
Officieel vond ik slechts één gevecht duidelijk omschreven en wel hetwelk een 
tiental gewapende tolbeambten, ondersteund door twee Enschedesche 
marechausseés onder hun kranigen brigadier Jobard, den 15 Februari 1813 te 
Overdinkel bij Losser leverden aan een hondertal smokkelaars, die in een 10-tal  
wagens 29 balen ruwe katoen, 18 kisten thee, 24 zakken koffie en 1 pak katoenen 
zakdoeken vervoerden. Na een hardnekkig gevecht, waarin eenige smokkelaars 
werden gedood en Jobard en een paar tolbeambten werden gewond, moesten de 
smokkelaars alles in de steek laten en door de vlucht trachten te ontkomen. Zoals 
de overlevering meldt en zooals ook uit deze mededeeling blijkt, stonden de 
smokkelaars in dienst van neringdoenden en reders.

16
 

 
Stroink memoreerde bijna hetzelfde over het onderwerp smokkelhandel: 
 

                                                           
14

 Een wisselprotest is een ambtelijke verklaring, dat een wissel bij aanbieding niet 
geaccepteerd of op de vervaldag niet betaald werd. 
15 L.G. Poorthuis, Het Teylershuis en zijn bewoners (Losser 1974) 23. 

16
  A. Benthem, ‘Twente in 1813’ (Enschede z.j.) 93. 
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Hoewel dergelijke dingen zich ongezien afspeelden en meestal niet bekend werden, 
is er toch van een enkel gevecht tussen smokkelaars en tolbeambten iets meer 
bekend. Op 15 februari 1813 werden ongeveer honderd smokkelaars, die met een 
tiental wagens 29 balen katoen, 18 kisten thee, 24 zakken koffiebonen en een pak 
katoenen zakdoeken naar Enschede vervoerden, door tien gewapende douaniers en 
enkele Enschedese gendarmes en hun brigadier Jobard in Overdinkel, zuidelijk van 
Losser, overvallen. Enkele smokkelaars sneuvelden, terwijl de brigadier en enige 
zijner assistenten gewond werden. De gehele voorraad kon in beslag genomen 
worden. Dergelijke gevechten moeten er toen dikwijls geweest zijn. Van geslaagde 
tochten hoorde men niets, wel van de mislukte.

17
 

Joor refereerde in zijn omvangrijke werk zorgvuldig naar bronnen. Hij onderkende 
echter niet de geografische situatie en bezag enkel de Franse berichtgeving. 
 

Hennie Kok 

 

Geraadpleegde archieven 

Rijksarchief Den Haag 
Het archief van de prins stedehouder Charles Ferdinand Lebrun, hertog van 
Plaisance. Correspondentie uit Groningen. 

Historisch Centrum Overijssel 
. RAO/Prefect/Verbaal Eerste Divisie/ (7040) 19 maart 1813 (4) m.n. memo maire 
aan de onder-prefect Almelo, 2 maart 1813. 
. 20.1 Archief van de prefect van het departement van de Monden van den IJssel 
1811-1813. 
. RAO/Prefect/Verbaal (7040)/19maart1813(4)Zie voor het genoemde verhaal van 
200 idem/brief directeur douanes aan de prefect, 23 februari 1813. 
. RAO/Prefect/Kladnotulen (7040)/14maart 1813. 
. RAO/LD/Administratieve Rechtspraak/ Protocol van Criminele Zaken (6668) 24 
mei 1808. 

. RAO Toegangsnr: 123; Inventarisnr: 123.08857; Gemeente: Losser. 

Diözesan Archiv Osnabrück 
Geboorteregister R.K Bentheim. 
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 Stroink, ‘Stad’ 401. 
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Gemeentearchief Enschede  
. Overzicht Notaris-akten van het gerigt Enschede 1812/1835  Notaris W.P.C Greve 
Akten Frans Willem Kirch 948, 949, 950, 961, 964.  
. Overzicht Notaris-akten van het gerigt Enschede 1812/1835  Notaris G. Penning. 
Akten Frans Willem Kirch 1036, 1037, 1039, 1041`, 1045, 1046, 1047, 1052, 1053, 
1057. 
. Uitgaande brieven van de burgemeester Thummius van de gemeente Lonneker 
1813. 
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het  Jaarboek Twente 2009. Helaas kwam de folder te laat beschikbaar om nog met 

het vorige nummer van ons tijdschrift mee te sturen. Het jaarboek kost € 11,95. Als 

u dit bedrag (of een veelvoud daarvan) vóór 15 januari a.s. overmaakt op onze 

rekening 3373.08.098 o.v.v. ‘Jaarboek’ en uw adres, wordt de bestelling zonder 

verdere kosten bij u thuis afgeleverd.  

Harry Dekkers, penningmeester 
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LOSSER EN DE (PROFESSIONELE ) SCHILDERKUNST  

In mijn lezing van 28 oktober j.l. heb ik aan de hand van illustratieve lichtbeelden 
verschillende dingen duidelijk proberen te maken. Ten eerste dat de weergave van 
de werkelijkheid een gegeven is, dat al duizenden jaren bestaat. Bovendien dat die 
weergave niet altijd ‘fotografisch’ correct is. Dit is geen kwestie van niet kunnen, 
maar van het – om bepaalde  redenen – niet willen nabootsen van de natuur of van 
het menselijk handelen. 

Wij hebben gezien dat de landschapschilderkunst zich pas aan het einde van de 
middeleeuwen heeft losgemaakt van haar ondergeschikte positie van achter-
grondvulling van een religieus hoofdthema, en op haart beurt zelf hoofdthema is 
geworden. Wij noemen dit de verzelfstandiging van het genre van het landschap.  

Van het begin af aan hebben de kunstenaars – ook zij die het landschap 
uitbeeldden – zich geconcentreerd in de regio Holland. In andere gebieden van ons 
land lijkt de landschapschilderkunst minder aan bod te zijn gekomen. Het is dan 
ook een gelukkige omstandigheid dat deze Hollandse kunstenaars vaak reislustig 
waren en zich niet beperkten tot het weergeven van hun eigen gebied. Voor 
Twente is het van eminent belang geweest dat twee prominente Hollandse 
landschapschilders uit de tweede helft van de 17

de
 eeuw, Jacob van Ruisdael (1628 

of 1629 (?) - 1682) en Meindert Hobbema (1638-1709), zich door het natuurschoon 
en de gebouwen van ons gewest hebben laten inspireren op weg naar - of op de 
terugweg van - de Burcht Bentheim. 

Losser is bij mijn weten voor geen van beiden een bron van inspiratie geweest, en 
ook andere schilders – inclusief die uit latere tijd – hebben zich hier nauwelijks 
opgehouden om er te schetsen of te schilderen (vóór het midden van de 19

de
 eeuw 

geschiedde het schilderen gewoonlijk in het atelier). De Oudheidkamer “Twente” in 
Enschede bezit een schilderijtje op karton van de in Rotterdam geboren, maar in 
Enschede overleden kunstenaar Gerard Krol (1882-1950). Dit werkstukje, dat 
Losser tijdens de winter voorstelt, moet vóór het jaar 1922 zijn vervaardigd.  

Het onder de gemeente Losser vallende De Lutte schijnt meer in trek te zijn 
geweest bij  schilderende artiesten. Zo hangt er in het Palthe Museum in Oldenzaal 
een fijn geschilderd werkstuk van een zekere A.W. Palthe, dat een gezicht op de 
Lutte voorstelt en in 1837 is gemaakt. En op een veiling zag ik eens een doek, 
getiteld Het Lutterzand,  van J.H. Weyns. Deze schilder, tekenaar en aquarellist is in 
1864 geboren in Zwolle, en overleden in 1945 in Rotterdam. Van 1886 tot 1892 is 
hij als tekenleraar werkzaam geweest in Enschede en het ligt voor de hand, dat het 
schilderij in deze periode is ontstaan. En van de schilder A.M. Gorter (1866-1933) 
heb ik een paneeltje met dezelfde titel laten zien. Dit schilderijtje moet omstreeks 
1900 zijn ontstaan. De in het toenmalige Ambt Almelo geboren landschapschilder 
woonde toen al lang in Amsterdam maar keerde voor het opdoen van inspiratie 
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herhaaldelijk terug naar zijn geboortestreek. Omdat zijn beide ouders intussen 
waren overleden streek hij onder andere neer in hotel Dinkeloord bij Denekamp. 
Een ander paneeltje van dezelfde schilder uit ongeveer dezelfde tijd heeft 
eveneens betrekking op de gemeente Losser.  

 

Hier (zie afbeelding hierboven) is een niet meer bestaande hut aan de Hornvenweg 
weergegeven, die bewoond werd door een zekere Maas Mans of Nijhuis Mans. De 
kunstenaar zelf noemde dit schilderijtje “Heidenwoning”! Al deze kleine, op hout 
geschilderde voorstellingen van Gorter zullen hebben gepast in een schilders-
koffertje, dat de kunstenaar mee naar buiten nam om daar te kunnen schilderen.      

Zeno Kolks 

 
Aanvulling door de redactie: 

Dit huisje stond in de 19
e
 eeuw op de hoek van de Bentheimerdijk en de 

Hornvenweg in Beuningen. In het huisje woonde Hermanus Maas (geb. 14-10-
1860) met zijn vrouw Gesiena Moolenbroek, vanaf hun trouwdag in 1888.  
Voor meer informatie over deze familie zie: ’n Hoesbreef 2008/3 (het ‘huisorgaan’ 
van de Historische Vereniging De Dree Marken-De Lutte). 
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ALS BIJ ALLE KAPELAANSBENOEMINGEN DE H. GEEST WERKT DAN HEEFT 
HIJ NU WEL GESLAPEN … 

 

Een brief van pastoor Schaafs 
 

 

Van pastoor Jacobus J. Schaafs ( in 
Losser van 1937-1946), is bekend dat hij 
tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 
blad voor de mond nam. Ook op de 
preekstoel nam hij stelling tegen de 
nazi’s en NSB’ers. Hij werd twee maal 
gearresteerd, overleefde kamp Dachau, 
maar terug in Losser openbaarde zich 
een slopende kwaal. Hij overleed op 26 
juni 1946. (De foto hiernaast toont de 
pastoor in betere tijden). 

Uit de op de volgende bladzijde 
afgedrukte brief blijkt dat pastoor 
Schaafs ook in de kerkelijke hiërarchie 
geen blad voor de mond nam. De 
kapelaansbenoeming, waarover hij on-
verbloemd zijn mening geeft, heeft 
betrekking op kapelaan Hobbelink, die 
naar Oldenzaal werd overgeplaatst.  

Het is een handgeschreven brief waarvan we naar aanleiding van de expositie 
‘Religieus erfgoed’ een kopie ontvingen van de heer J. Wiegink uit Borne, een 
familielid van kapelaan Hobbelink. Voor de leesbaarheid hebben we deze kopie 
overgetypt. De brief is gericht aan kardinaal de Jong, de toenmalige aartsbisschop 
van Utrecht. Hieronder ziet u het slot van de brief. 
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Eminentie, 

In Juni wordt het 5 jaar, dat u hier geweest is om te vormen. Toen heb ik Uwe 
Eminentie meegedeeld dat men op het Aartsbisdom helemaal niet op de hoogte 
was, niettegenstaande alle statistieken, van de Parochie Losser. 

Nu moet ik tot mijn ergernis weer ondervinden, hoe waar ik toen gesproken heb, 
doordat u mij mijn 2

e
 Kapelaan in een half jaar tijds hebt weggehaald. 2½ jaar ben 

ik zelf weggeweest, heb mijn leven in de waagschaal gesteld voor mijn parochie; ik 
ken mijn eigen Parochie nog niet voor de helft als gevolg van het Kampleven en nu 
zit ik weer met 2 nieuwe Kapelaans. Mag ik vragen wat U van Losser denkt? Meent 
U dat Losser een plaats is waar men eenige jaren het Priesterleven kan leeren om 
dan naar een zoogenaamde grootere plaats overgeheveld te worden. Dan heeft U 
het toch wel mis. 

Losser heeft 3600 communicanten, waarvan minstens 2000 arbeiders. Alle 
vereenigingen zijn hier. Voor men hier goed thuis is gaan zeker 2 jaar heen, dan een 
paar jaar werken en dan weer anderen om opnieuw van vorenaf te beginnen, zoo 
schijnt men op het Aartsbisdom te denken. 

Maar zoo denk ik er niet over. Als ik hier iedere keer nieuwe Kapelaans krijg, gaat 
het werk terug, lijdt de Parochie tevens. Bovendien beschouw ik het ook als een 
persoonlijke belediging door zoo snel beide Kapelaans weg te nemen terwijl 
daarvoor geen reden was. Saasveld had evengoed naar Oldenzaal kunnen gaan. Ik 
wed er wat om,  dat er velen zullen zeggen, wat zou er tusschen Schaafs en 
Hobbelink zijn? 

Als bij alle Kapelaans- en Pastoorsbenoemingen de H. Geest werkt, dan heeft hij nu 
wel geslapen. Onder uw Portret, mij gezonden na uw Bisschopswijding, heeft U 
geschreven amiatiae calendae causa (met verschuldigde warme vriendschap), maar 
deze Kapelaanswisseling is daarvan een aanfluiting. 

Waarom blijft de Kapelaan b.v. in Denekamp zoolang, is dat voornamer? Is 
Oldenzaal voornamer dan Losser? De Plechelmusparochie is nog kleiner dan de 
Parochie H. Maria Geboorte alhier. Hier is meer werk dan in Oldenzaal én omdat 
het groter is én omdat het uitgestrekter is. En ik kan het halve werk van vroeger nog 
niet doen. ’t Is zeker de dank, dat ik volgens uw schrijven zoo buitengewoon de 
rechten van de Kerk heb verdedigd. Mijn Parochie en ikzelf worden er maar 
aangewaagd. Alles slikken, dat verkies ik niet. Dit wil ik U wel zeggen: 
U ziet mij vooreerst niet weer in Utrecht. U overigens als Kardinaal-Aartsbisschop 
hoogachtend, 

 verblijf ik, J. Schaafs - Pastoor 

Losser, 20 Maart 1946 
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EXPOSITIE MET WERK VAN JOOP ZWAFERINK 

 

 

Galerie ’t Heininkshoes aan het Martinusplein in Losser organiseert van 18 tot en 
met 31 december 2008 een expositie met werk van wijlen Joop Zwaferink (1927-
1995). De tentoonstelling is te bezichtigen op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. 

Joop Zwaferink groeide op als jongste kind in een (huis)schildersgezin in Losser. 
Heel zijn leven bleef hij nauw verbonden met het schildersvak. Zijn liefde lag bij het 
kunstzinnige in dat vak. Tijdens de oorlogsjaren heeft Joop enige tijd les gehad van 
Gerard van Haeften, een begenadigd tekenaar uit Enschede. Joop tekende en 
schilderde landschappen, stillevens, dieren en vogels in de vrije natuur, maar ook 
wel eens een toneeldecor en wandschilderingen. Hij was een bijzonder mens. Met 
een enkele pennenstreek tekende hij een vogeltje, een bloem of een landschapje 
op een stuk karton, een sigarendoos of op behang. Zo kennen veel Lossernaren 
hem. 

Bovenstaande foto werd op 8 juli 1980 gemaakt door Norbert Klein. De foto is ook 
opgenomen in ‘Het meisje in de Froenstraat’. (Uitgave Historische Kring Losser, 
2005; helaas uitverkocht) 
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NOABERSCHOP 

 

Noaberschop, dat is in Twente, 
Ne traditie met vol faam. 

In den umgaank met de boerschop 
is het aait nog héél veurnaam. 

Nee gen regels op papier, leu, 
Ok gen oeterlijk vertoon. 

Oalders geaft deur an de keender 
As belangriek leafpatroon 

’t Proat van rechten en van plichten 
Beide kaanten komt an bod. 

’t Keant gen veurdeel veur de groten 
Riek mot doon wat aarm ok döt. 

De breaidhead um te helpen 
Kloar te stoan in weend en weer 

Is ’t dagelijks praktizeren 
Van de Christelijke leer. 

Noaberschop, dat blif toch altied 
Ne traditie as weleer. 

Zoonder good contact met aandern 
Bint wie’j gen gemeenschop meer 

Stekt de haan mer oet de mouwen, 
Loa’w doar samen wat an doon. 

Loat de noaberschop van vrogger 
Weer centraal in ’t leaven stoan. 

(Jan Swennenhuis) 

 

 

Dit gedicht is gelezen tot besluit van de presentatie van de nieuwe HKL-publicatie 
‘Wonen aan de Strokappenweg’ (Een noaberschap in de gemeente Losser) op 18 
november 2008. 


