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Foto omslag:In de Protestantse kerk van Overdinkel bevinden zich sinds 1949 twee 
fraaie, gebrandschilderde ramen. Job de Gelder uit Zelhem schrijft in deze aflevering 
van Oet Dorp en Marke Losser over de ramen en over glazenier Jan Ooms die ze 
vervaardigde.(Foto Andries Kuperus). 
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VAN HET BESTUUR 

Contributie 2011 
Sinds begin 2009 heeft de Historische Kring aan het Martinusplein 16 de 
beschikking over een eigen onderkomen. De gemeente Losser heeft  ons 
dat pand op erg gunstige voorwaarden ter beschikking gesteld, waar we blij 
mee zijn. Doordat het een oud pand is waarin geen enkele energiebespa-
rende voorziening is getroffen, zijn we in 2010 toch geconfronteerd met 
hogere energiekosten dan we hadden gedacht. Vooral daardoor hebben we 
in 2010 (voor het eerst sinds jaren) een tekort op onze exploitatierekening. 
Het tekort bedraagt ruim € 2.400, een bedrag waar we wel overheen ko-
men als het incidenteel zou zijn, maar dat is het niet want deze kosten ko-
men elk jaar weer terug en zullen naar verwachting ook steeds blijven stij-
gen. We zullen dus moeten zorgen voor meer inkomsten. 
 
Daarom heeft het bestuur op 14 februari 2011 moeten besluiten om de 
contributie vanaf dit jaar te verhogen tot € 15,00 (was € 13,50). Voor leden 
die Oet Dorp en Marke per post ontvangen wordt de contributie € 18,00 
(was € 16,00). De contributienota’s zullen in april a.s. worden verzonden. Bij 
leden die een incassomachtiging hebben afgegeven zal de contributie in 
april automatisch worden afgeschreven.  
 
Ledenwerving 
Behalve door een contributieverhoging kan ook ledengroei voor meer in-
komsten zorgen. In het jaar 2010 is het aantal leden weliswaar gegroeid van 
560 naar 570 maar zo’n groei zet niet echt zoden aan de dijk. Dat kan beter, 
schrijft onze secretaris terecht in zijn jaarverslag over 2010. Daarom zullen 
we ons als bestuur in 2011 vaker bezig moeten houden met het bedenken 
van acties om weer groei in het aantal leden te krijgen. Maar u, die al lid 
bent, kunt ons enorm helpen door uw enthousiasme (hopen wij …) over te 
brengen op familie (zijn uw kinderen al lid?), vrienden, buren en bekenden. 
Nieuwe leden ontvangen nog steeds als welkomstgeschenk dat mooie boek 
met een  Bloemlezing uit 15 jaar Oet Dorp en Marke (normale verkoopprijs 
€ 12,50). 
 
Schenkingen 
Veel inwoners  van Losser, Overdinkel en Glane etc. , of ze nu lid zijn of niet, 
weten de Historische Kring steeds beter te vinden als zij ‘spullen’ kwijt wil-



4 Oet Dorp en Marke Losser 2011/1 
            

 

len. Voor hen misschien zonder veel waarde maar voor ons vaak heel waar-
devol. 
Zo ontvingen wij de afgelopen maanden van de familie Koopman - Meije-
rink diverse oude familiefoto’s en van de heer G.  Jeunink een naaimachine, 
diverse oude kantoormachines en kleinere materialen. 
Een schenking door de heer en mevrouw Nusmeier verdient nog wat meer  
aandacht. Wij ontvingen een antiek wafelijzer, een stenen stoof en divers 
serviesgoed. En niet te vergeten een bijbeltje dat Johanna Giebel kreeg 
toen zij op 11 augustus 1871 trouwde met Frederik Bernard Wilhelm Nus-
meijer  n de trouwbijbel van Herman  icolaas  usmeijer en  ohanna Ma-
thilde Rudolfine Drees, die op 3 maart 1926 door ds. V.E. Schaefer in Losser 
met elkaar ‘in de echt werden verbonden’. Voor Herman was dit zijn twee-
de huwelijk, zijn eerste vrouw Gerardine Kamphuis was al op jonge leeftijd 
overleden. 
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En tot onze verrassing en grote vreugde wilde de familie Nusmeier ook nog 
de gevelsteen afstaan die werd gered bij de afbraak van het woonhuis van 
de familie Nusmeijer. (Zie foto vorige pagina). Met behulp van de tekst 
hiervoor zult u geen moeite hebben met het verklaren van de initialen op 
de steen. Voor een goed begrip is het nog handig om te weten dat het hier 
gaat om de (over)grootouders van ons lid Hartmut Nusmeier. Als u denkt 
dat de achternaam van Hartmut verkeerd getypt is vergist u zich. Bij de 
burgerlijke stand is ten tijde van de grootouders een fout gemaakt waar-
door de familienaam sindsdien met een ‘korte ei’ geschreven wordt. 

 
Het huis van Herman Nicolaas Nusmeijer, waarin de Firma Nusmeijer was 
gevestigd, stond aan de Dr. Frederiksstraat, nu Kerkstraat, schuin tegenover 
het huidige ‘Joodse monument’. De heer Nusmeijer handelde in diverse goe-
deren, was beëdigd makelaar en deed in verzekeringen. Op de gevel zijn 
diverse bordjes aangebracht die op de verschillende activiteiten betrekking 
hadden. Nusmeijer was ook bankier, maar dat vergde zoveel eigen kapitaal, 
dat hij aansluiting zocht bij de Amsterdamse Bank, die in dit pand een bij-
kantoor opende. Op deze foto staat het huis al leeg en is op de achtergrond 
het in aanbouw zijnde gemeentehuis te zien, waarvoor de woning annex 
kantoor moest wijken. Links naast de voordeur is de gevelsteen te zien. 

 
Het bestuur  
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 AGENDA 

Zondag 3 april 2011: Jaarvergadering en excursie Huis te Breckelenkamp 
Zoals in de vorige aflevering van Oet Dorp en Marke al is bekend gemaakt 
wordt de jaarvergadering gehouden op zondagmiddag 3 april 2011. De ver-
gadering begint om 13.00 uur en vindt zoals gebruikelijk plaats bij Hotel 
Smit. Na afloop gaan we naar het Huis te Breckelenkamp. Wij verzoeken 
deelnemers aan de excursie zoveel mogelijk samen in een auto te rijden 
want de parkeerruimte bij het Huis is beperkt. Nadere bijzonderheden (rou-
te etc.) worden tijdens de vergadering bekendgemaakt. Mocht u voor de 
tijd nog (dringende) vragen hebben dan kunt u bellen of mailen met Thea 
Evers (053 5382613 / thea.evers@home.nl ).  

Voor de goede orde: Aanmelding voor het bezoek aan Breckelenkamp is 
NIET meer mogelijk. (Er zijn al meer dan 50 deelnemers). 

Over de geschiedenis van het Huis en zijn bewoners is  in september 2010 
het boek ‘Een korte tijd van glorie’ verschenen. Een van de auteurs is de 
heer M.A.M. Wanrooij. De heer Wanrooij is op 3 april ook onze gastheer 
omdat hij de huidige bewoner van het Huis is. We zijn erg blij dat we onze 
leden de mogelijkheid kunnen bieden om Huis en omgeving te bezichtigen 
en iets over de geschiedenis daarvan te horen. Voor meer informatie over 
het Huis en het boek: kijk op www.breckelenkamp.nl. Tip: via de HKL is het 
boek op 3 april met aanzienlijke korting te koop. Wacht dus nog even met 
de  aanschaf.  

 Huis te Breckelenkamp. (Foto Andries Kuperus)   
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JAARVERSLAG 2010 
 
We begonnen het tweede decennium van de eerste eeuw van het derde 
millennium met een echte, ouderwets gezellige Niejoarsvisite. En wat een 
opkomst, bijna 100 mensen en dat ondanks het winterse weer. Geweldig. 
En geen wanklank gehoord, niemand die over de (al dan niet gewonnen) 
prijzen mopperde. Allemaal tevreden mensen, die ook nog een mooie ver-
jaardagskalender aangeboden kregen door Hotel Smit dat in 2010 (onge-
veer) 200 jaar bestond. Het eerste exemplaar werd door ‘kastelein’ Herman 
Poorthuis overhandigd aan onze voorzitter Thea Evers. 
  
De quiz leek in het begin zo gemakkelijk maar viel uiteindelijk toch behoor-
lijk tegen. Met zes fouten maakte je al kans op de tweede prijs! 
 
In haar nieuwjaarstoespraak maakte de voorzitter gewag van onze plannen 
m.b.t. Overal!Overijssel, een ‘cultuurarrangement’ van provincie en ge-
meente, waardoor  in vier achtereenvolgende jaren substantiële subsidie-
bedragen beschikbaar komen. In 2010 zijn de subsidies van dat jaar en het 
voorgaande uitgekeerd en door ons besteed aan de aanschaf van (compu-
ter)apparatuur  waarmee we ons archief (inclusief het foto- en knipselar-
chief) digitaal toegankelijk kunnen maken en op verschillende manieren 
zullen kunnen publiceren. In 2010 hebben we een begin gemaakt met het 
digitaliseren van bestanden en het (her)inrichten van het archief. In princi-
pe zijn er nu elke maandagochtend mensen aan het werk in Martinusplein 
16. Van deze aanwezigheid wordt ook door leden en ‘derden’ gebruik ge-
maakt om archiefstukken te raadplegen.  
 
Op 20 mei werd ‘Overal!Overijssel’ met ambtenaren van de provincie Over-
ijssel en de gemeente Losser geëvalueerd. Eerst ’s morgens in ons ‘clubhuis’ 
Martinusplein 16 en daarna de hele middag (met de andere ‘uitverkorenen’ 
uit de gemeente Losser) in het gemeentehuis.   
In het kader van Overal!Overijssel worden we ook in de gelegenheid ge-
steld om een aantal korte filmpjes te laten vervaardigen over diverse ‘Los-
serse’ onderwerpen. De filmpjes worden gemaakt door ons lid Rob Smit uit 
Waalre. Een aantal uitgenodigde leden mocht op 15 mei even voorproeven. 
Zij zagen filmpjes over de Losser Brugge en over de Bleek. 
 
Op 2 februari hield Hennie Kok voor ons een lezing over Dienstplicht in de 
Franse Tijd. Een onderwerp voor fijnproevers? In elk geval een onderwerp 
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waar de meesten van ons niet zoveel van weten. Er waren ongeveer 25 
belangstellenden, die een leerzame en boeiende avond gehad hebben. 
Voor herhaling vatbaar en dan met de aankondiging dat degenen die deze 
lezing gemist hebben echt iets gemist hebben. 
 
Op 16 maart sloten we het winterseizoen af met een lezing door Frans Ag-
terbos over Genealogie en Internet. De belangstelling voor deze avond was 
groter: ongeveer 40 mensen. Het valt wel op dat er een vaste groep is die 
‘altijd’ komt en ‘groepen’ die variëren met het onderwerp. Met een onder-
werp als stamboomonderzoek heb je belangstelling van een vast omlijnde 
groep.  
 
De jaarvergadering op zondagmiddag 18 april kende een erg goede op-
komst. Ongeveer 50 personen kwamen vermoedelijk vooral voor de aan-
sluitende excursie naar klooster Bentlage bij Rheine. Het was bovendien 
prachtig weer en we hadden een bijzonder aangename en leerzame mid-
dag! 

  
Voor dit soort excursies is de belangstelling altijd erg groot. Dat bleek ook 
op 25 augustus toen we met 45 deelnemers Kasteel Twickel bezochten.  
Dat we Twickel mochten bezichtigen was al bijzonder en grotere groepen 
worden daar niet toegelaten, maar omdat de belangstelling overweldigend 
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was mochten we op 7 september ook nog met een groep van 30 mensen 
komen. Jammer dat het weer op die dag ‘wat minder’ was.  
Vaste punten  aan het eind van de zomer zijn altijd het Brueghelfeest en 
Open Monumentendag. Ook dit jaar ontbrak de HKL niet  (‘op’ Brueghel) en 
was actief betrokken bij de organisatie van OMD. 
 
Na de zomer pakten we de draad van de lezingen weer op met een avond 
over Historische fabrieksschoorstenen. De heer Pierre Geelen uit Aerden-
hout, wiens vader in 1926/7 de schoorsteen bij de fabriek van Van Heek in 
Losser bouwde,  vertelde op een aanstekelijke manier over de ‘productie’ 
van het aannemingsbedrijf van zijn vader. Hij deed dat aan de hand van vele 
foto’s van nog bestaande en soms ook verdwenen schoorstenen. Ook 
schoorstenen van de concurrentie kwamen voorbij. Iedereen  die er op 19 
oktober bij was kijkt sindsdien met andere ogen naar de ‘Piep van het fa-
briek’. 
 
En op 16 november kwam dr. Wim Nijhof naar Losser voor een lezing over 
Twentse (en een beetje) Losserse textielgeschiedenis. Wim Nijhof promo-
veerde in 2008 op de biografie over Jan Herman van Heek en het leven van 
deze textielbaron, kunstkenner en -verzamelaar was de rode draad in het 
verhaal dat hij ons vertelde. Een boeiend besluit van de lezingen in 2010. 
 
Het bestuur vergaderde in 2010  bijna elke maand. Het dagelijks bestuur 
voerde diverse malen overleg met het bestuur van De Dree Marken (onze 
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zustervereniging uit De Lutte)  over de Canon van Losser. (Zie ook elders in 
dit nummer). Het stadium van overleg hebben we inmiddels achter ons 
gelaten en nu zijn verschillende schrijvers druk aan het schrijven. In 2011 
moet het allemaal klaar zijn  zodat de Losserse  canon als onderdeel van de 
Overijsselse canon op het internet gepubliceerd kan worden. 
 
Oet Dorp en Marke Losser verscheen zoals gebruikelijk aan het eind van elk 
kwartaal. We hebben het al vaker gezegd: het is verheugend dat we er door 
bijdragen van velen (leden en niet- leden) steeds weer vrij gemakkelijk in 
slagen om een kwalitatief goed tijdschrift te maken. In het begin van het 
jaar 2010 werden we verrast met een groot en mooi geïllustreerd artikel 
over de familie De Vries-Molendijk. Auteur was zoon Hein de Vries, al jaren 
woonachtig in Atlin (Brits Columbia). Ook de bijdrage van Hennie Kok over 
de  angstige Meidagen van 1940 van zijn vader (Johan Kok) was de moeite 
waard. We maakten er een extra dik nummer van, uitgevoerd in full colour. 
Bijzonder was ook het (ook al weer extra dikke) herfstnummer dat helemaal 
gevuld werd met een artikel van Thea Evers over C.J.A. van Helvoort;de 
tragiek van een burgemeester in oorlogstijd. Benno Kamphuis sloot de jaar-
gang 2010 af met een artikel over de postgeschiedenis van Losser. Een 
boeiend onderwerp dat nog niet eerder in ons tijdschrift aan de orde was 
gekomen. En zulke onderwerpen zijn er nog veel meer. Wie neemt de uit-
daging aan om eens wat te schrijven over bijvoorbeeld de Brandweer, de 
Boerenorganisaties en/of de Melkfabriek? 
 
Voor de statistiek is het nog nodig om vast te leggen dat ons  ‘ledenaantal’ 
in 2010 groeide van 560 naar 570. Eigenlijk kun je dat geen groei noemen . 
‘Dat kan beter’ en daarom zal het onderwerp PROMOTIE in 2011 regelmatig 
op de agenda staan. 
 
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 2011 

Georg van Slageren, secretaris 
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GLAS-IN-LOODRAMEN IN PROTESTANTSE KERK OVERDINKEL  

Inleiding 
In de koorruimte van de protestantse kerk van Overdinkel zijn in de achter-
gevel twee gebrandschilderde ramen aangebracht. Beide ramen zijn ge-
schonken bij de viering van het 40 jarig bestaan. Wie zo vrij is om op een 
stoel te gaan staan en te kijken wat er in kleine letters onderaan het raam 
staat geschreven, ziet dat het linker raam is aangeboden door de Ned. Herv. 
Gemeente van Losser in augustus 1948 en de naam J. Ooms met de vermel-
ding: Zomer 1949, opgedragen aan alle mensen. Op het rechter raam staat: 
Aangeboden door de familie van den eersten predikant Ds. H.F. Pasma Gzn. 
Ter herinnering aan zijn arbeid in deze gemeente van 1909 tot 1919. Voor-
waar een duur cadeau! Ook op dit raam wordt de naam van Jan Ooms ver-
meld met de datering van Zomer 1949. Hij draagt zijn werk op: aan de hon-
gerigen en die dorst hebben.  

Uit het jaar van aanbieding en het jaar dat de kunstenaar zijn raam maakte, 
kunnen we opmaken dat de kerkenraad van Losser en de familie Pasma de 
opdracht voor de ramen in 1948 hebben gegeven, maar dat ze later (waar-
schijnlijk in 1949) zijn geplaatst.  

Glas als kunstuiting 
Oorspronkelijk werd vensterglas met de hand geblazen. Eigenlijk moet je 
zeggen met de mond. Een klont vloeibaar glas werd uit de oven gehaald en 
met een blaasstang werd voortdurend gedraaid, zodat er een platte ronde 
schijf ontstond. Deze kleine schijfjes werden doormiddel van H-loodstrips 
tot één groot raam gemaakt. Het glas-in-lood. Er zijn verschillende manie-
ren voor een kunstenaar om in glas zijn creativiteit te tonen. De oudste 
vorm is gebrandschilderd glas. 

Gebrandschilderd glas is glas waarop met speciale verf een schilderij wordt 
gemaakt. De verf wordt met ‘gewone’ penselen op het glas aangebracht. De 
verf, grisaille genoemd, bestaat uit Arabisch gom, metaaloxiden en zouten. 
Daarna wordt het glas in een oven tot ca. 800 °C verhit. Juist in de combina-
tie van kleur en vorm van de glasstukjes kan de kunstenaar zijn vakman-
schap tonen. 

Een kunstuiting die na de Tweede Wereldoorlog opgang deed was het glas 
te plaatsen in beton. Dikwijls werd gekleurd glas gebruikt en niet meer het 
gebrandschilderde. De loodstaven zijn vervangen door beton. Het ziet er 
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dan ook groffer uit dan de fijne loodstrips. Een methode die in de verte op 
glas-in-beton lijkt, is glasmozaïek. Hierbij worden gekleurde stukjes glas in 
beton of gips gelegd. Daarna wordt het hele glaspaneel in een verse pleis-
terlaag gedrukt.  

Een heel andere methode van glas als kunstuiting is door het oppervlak van 
het glas te bewerken, eigenlijk, te beschadigen. Dat kan door etsen met 
zuren of het bestralen met zand of amarilpoeder. We kennen dit onder 
andere als matglas. Door op subtiele wijze delen blank te laten, ontstaat er 
glasreliëf.   

Glasappliqué is een manier waarbij gekleurde stukken glas met een speciale 
kit op blank spiegelglas worden aangebracht. De gekleurde stukken vormen 
dan de voorstelling. Ook Jan Ooms maakte later van deze techniek gebruik. 

Linkerraam 
De stichting van de gemeente wordt hier voorgesteld als het werk van 
Christus zelf. Hij geeft op het moment van de Hemelvaart aan zijn apostelen 
de opdracht om te prediken en te dopen. We zien vier apostelen afgebeeld. 
Hiermee verweven is Jesaja 35 en het lied ‘De dorre vlakte der woestijnen 
zal zich verblijden’. De aarde is paars en donker van kleur, dat is de kleur 
van dorre heide en veengrond. Deze kleur staat hier ook symbool voor de 
mensenwereld voordat Gods Woord en Geest daarin werkten. Bovenin zien 
we Johannes de Doper en een schare die komt om het sacrament van de 
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heilige doop te ontvangen. Geheel bovenaan zijn twee hemelse handen 
afgebeeld die water scheppen. 

Rechterraam 
Dit raam is gemaakt ter nagedachtenis aan de levensarbeid van de eerste 
predikant van Overdinkel. In het raam staat een Latijnse spreuk waarvan de 
beginletters samen de letters van zijn naam vormen. Hodie fieri postridie 
abire, salus mea auterna gratia salvatoris: H.F. Pasma Gs. 

De  ederlandse vertaling luidt: ‘Heden geboren worden, morgen sterven, 
mijn enig heil is de genade van de Zaligmaker’. Het werk van deze predikant 
en zijn opvolgers staat symbool voor de evangelieprediker in het algemeen 
en is getekend in de gelijkenis van de Zaaier. Het levende water komt niet 
uit mensenhanden maar uit Christus’ doorboorde hand. Ook hier zien we 
vier personen, ditmaal drukken zij uit hoe men het goede woord van het 
Koninkrijk ook kwijt kan raken. Het meest tot de verbeelding sprekend is 
wel de dikke man die op de grond zit en krampachtig zijn goedgevulde 
geldbuidel vasthoudt. Het zaad valt tussen de dorens, die hier als cactussen 
zijn afgebeeld. Ook wordt er zaad door vogels weggepikt. De wijze maagd 
draagt de lamp van het geloof, zij staat symbool voor de vruchtbare aarde 
en heeft enkele rijpe korenaren in haar hand. Op de achtergrond zien we 
hoe een rijke oogst wordt binnengehaald. Ook hier een afbeelding boven in 
het raam voorstellende een schare die aan het Avondmaal deelneemt en 
twee handen bij de schaal met brood. 
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(De omschrijving van de ramen is ontleend aan de toelichting die bij de in-
gang van de kerk ligt en is door de redactie toegevoegd aan de tekst van de 
auteur van dit artikel. De ramen zijn afgebeeld op de omslag van deze afle-
vering van Oet Dorp en Marke). 

Wie was glazenier Jan Ooms? 
Jan Ooms is in 1915 in Twello geboren en kwam in aanraking met het glas-
in-lood doordat in het dorp een glazeniersbedrijf gevestigd was, waar hij 
een aantal jaren als vrijwilliger werkte. Daarna werkte hij bij een bedrijf in 
Winschoten als glaszetter. In 1938 kreeg de toen 23 jarige Jan de kans om in 
Arnhem een opleiding te volgen aan de Academie voor Kunst en Kunstnij-
verheid. Later bezocht hij een tijdje de Rijksacademie van Beeldende Kun-
sten in Amsterdam. Inmiddels was de tweede wereldoorlog uitgebroken en 
dat zal de reden zijn geweest dat hij zijn studie niet helemaal voltooide. In 
die oorlogsjaren bleef hij geïnteresseerd in het glas-in-lood. Zo kwam hij in 
contact met Gesèle Waterschoot van der Gracht, een leerlinge van de be-
kende glazenier Joep Nicolas. Door haar heeft Jan Ooms een grote invloed 
ondergaan van het werk van Nicolas. Na de oorlog werkte Jan een jaar in 
Heemstede bij het atelier van Willem Bogtman, een ervaring die eveneens 
effect op zijn ontwerpen had. Zoals vele kunstenaars ging ook Jan naar 
Frankrijk om inspiratie op te doen. In 1948 begon hij met een zeer succesvol 
eigen atelier in Amsterdam. Hij kreeg opdrachten uit het hele land. Hij 
werkte veel in opdracht van kerken, zo ook in Overdinkel. Maar ook niet-
religieuze opdrachten aanvaardde hij, zoals bijvoorbeeld voor de Christelij-
ke Technische School in Aalten. Hij moet ongetwijfeld in Overdinkel zijn 
geweest om de locatie te bekijken, want hij was iemand die niets aan het 
toeval overliet en alles in eigen hand hield. Hij had altijd contact met de 
opdrachtgever of de architect, hij wilde de locatie bekijken om te zien welk 
effect de lichtinval had op zijn ontwerp. Jan Ooms was een vakman die een 
ontwikkeling doormaakte van figuratief naar abstract. Typerend voor zijn 
werk zijn de grote ogen van zijn figuren. Bij latere ontwerpen maakte hij 
bijna vierkante ogen. Aanvankelijk was in zijn ontwerpen de invloed van 
Joep Nicolas te ontdekken, met gedetailleerde figuratieve gebrandschilder-
de elementen. Later wordt zijn werk veel soberder en verliezen zijn ont-
werpen het gedetailleerde karakter. Zelfs het gebrandschilderde liet hij 
steeds meer achterwege, waardoor zijn ontwerpen veel transparanter wer-
den. De ramen in de kerk van Overdinkel kunnen gerekend worden tot de 
beginstijl van Jan Ooms. Dat hij een veelzijdig kunstenaar was blijkt wel uit 
het feit dat hij naast schilderwerk, aquarelleerwerk en mozaïeken, ook glas-
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in-beton en glasappliqué maakte. Na 1957 horen we van Jan Ooms niet veel 
meer. Dat is niet zo verwonderlijk als je weet dat hij in 1957 geëmigreerd is 
naar Amerika. Daar zette hij de ingeslagen weg voort die hij in Nederland 
was begonnen. Aan de verspreiding van zijn werk te zien was hij ook in 
Amerika erg succesvol. Hij overleed op 60 jarige leeftijd in Los Angeles. 

Het werk van Jan Ooms is op een aantal plaatsen in Nederland nog te be-
wonderen o.a. in: 

- Alkmaar, Kapelkerk; 
- Amsterdam, Koptische Orthodoxe Kerk; 
- Amsterdam, Nederlandse Christelijke Grafische Bond;  
      Brunssum-Treebeek, Opstandingskerk, Gereformeerde Kerk.  
      (het ontwerp was van dominee Van Dijken*); 
- Den Dolder, Ernst Sillemhoeve; 
- Dordrecht, Gymnasium;  
- Hilversum, Gereformeerde Gemeente;  
- Overdinkel, Protestantse kerk;  
- Sneek, Oosterkerk;  
- Aalten, Christelijke Technische School.  
 

De ramen van laatstgenoemde school zijn bewaard gebleven. De school zelf 
is een paar jaar geleden afgebroken. Bij het napluizen wie de ramen had 
ontworpen, kwam ik er achter dat niet zo ver hiervandaan, in Overdinkel, 
ook ramen van Jan Ooms waren. En mocht u in Amerika op zoek willen, dan 
kunt u in Denver, Florida en Texas terecht. 

Job de Gelder (Zelhem) 

Bronnen:  
Glas-in-lood in Nederland 1817-1968, onder redactie van Carine Hoogveld 
en uitgegeven door SDU. 

*) informatie van Internet. 

(De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Andries Kuperus) 
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KLEINE CORRECTIE OP POSTGESCHIEDENIS LOSSER 

Op 9 januari j.l. ontvingen wij van ons lid Hein de Vries vanuit Atlin in Cana-
da (2500 km noordwestelijk van Calgary) het volgende bericht: 

 “Gisteren haalden we onze post van het postkantoor en daarbij was de 
laatste Oet Dorp en Marke met een stukje over het postkantoor. Benno 
Kamphuis heeft daarin een klein foutje gemaakt. Van 1925 tot 1932 was het 
niet ‘ . de Vries (uit Slagharen)’ maar mijn grootvader Hein Elbert de Vries 
die brievengaarder/kantoorhouder was voor een jaarsalaris van NLG 2.208 
per jaar. Een klein foutje maar toch. Bijgesloten is een kopie van de aanstel-
ling/overplaatsingsbrief van Hein Elbert. 

Met hartelijke groeten vanuit een ‘chilly’ (-25) Atlin.” 

Hein de Vries 
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CANONKOORTS IN OVERIJSSEL 

Elk Overijssels dorp en elke stad zal in 2011 beschikken over een eigen ca-
non: een digitaal overzicht met de belangrijkste onderwerpen uit de lokale 
geschiedenis en cultuur. Dat is de ambitieuze doelstelling die de IJsselaca-
demie  met het project www.canonvanoverijssel.nl  hoopt te realiseren.   

In navolging van de Canon van Nederland zijn tal van regionale- en themati-
sche canons verschenen. In Overijssel is ook een canonproject van start 
gegaan, ondersteund door de Provincie en de betrokken gemeenten. Al 
langer werken 19  commissies in Salland en het Land van Vollenhove aan 
een lokale canon. De start van het project in Twente vond plaats op 27 no-
vember 2009. Zo’n 15 lokale canoncommissies zijn inmiddels bezig met de 
canon van hun stad of dorp. Zo ook in de gemeente Losser waar de Histori-
sche Kring Losser en De Dree Marken (De Lutte) samen werken aan een 
gemeentelijke canon. De bedoeling is om op basis van de lokale canons 
voor de drie regio’s een eigen canon te maken en tenslotte een integrale 
canon voor de hele provincie.   

Een canon is een chronologische presentatie van essentiële onderdelen van 
cultuur en geschiedenis in maximaal 50 vensters, die via een concrete per-
soon, gebeurtenis of creatie uitzicht bieden op een achterliggend breder 
thema. Het blijft tot op zekere hoogte een arbitraire aangelegenheid. Er 
moeten keuzes gemaakt worden. Dat geldt voor de lokale canons, maar 
eens te meer voor de regionale canons, om van de overkoepelende provin-
ciale canon maar niet te reppen. De digitale opzet van het project komt aan 
dit bezwaar deels tegemoet. De spil van het project is de website waarop 
alle canons gepubliceerd worden: www.canonvanoverijssel.nl. Daar zijn ze 
onderling te vergelijken per tijdvak, gebied of thematiek. Als een bepaalde 
persoon of gebeurtenis een plek krijgt in de provinciale canon, dan kunnen 
aanverwante lokale figuren of ontwikkelingen direct hieraan gelinkt wor-
den. Zo zou invloed van de Tachtigjarige Oorlog bijvoorbeeld in een bepaal-
de plaats goed vergeleken kunnen worden met die van de Tweede Wereld-
oorlog en vice versa. Op die manier komt een website tot stand waarop tal 
van lokale onderwerpen zijn te relateren aan vergelijkbare ontwikkelingen 
elders of op bovenregionaal niveau. De site kan hierdoor fungeren als digi-
tale poort naar het Overijssels verleden.  

Vrijwel alle Twentse historische verenigingen en oudheidkamers hebben 
zich bereid verklaard de schouders onder een lokale canon te zetten. Zij 
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gaan de lokale commissies vormen. Die leggen eerst een lijst aan met mo-
gelijke thema’s of onderwerpen. Vervolgens is de vraag welke gebeurtenis-
sen, personen, gebouwen, voorwerpen of gebruiken belangrijk of typerend 
genoeg zijn voor opname in de canon. Wat zou de gemiddelde inwoner van 
de cultuurhistorie van zijn dorp of stad moeten weten? De samenstelling 
ervan blijkt een bijzonder creatieve bezigheid. Hoe laat je de verschillende 
sociale, politieke, economische en culturele facetten van het verleden te-
rugkomen? Op welke manier bereik je een gedegen evenwicht tussen de 
verschillende tijdvakken of tussen diverse dorpskernen? Het leidt tot inte-
ressante discussies over de relevantie van kerkelijke geschiedenis, de rela-
tieve betekenis van de 20ste eeuw of de culturele verschillen tussen dorps-
kernen.  

De Canon van Nederland maakt vanaf het huidige schooljaar onderdeel uit 
van de lesstof in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarom zullen aan-
sprekende onderwerpen uit de lokale canons in een voor kinderen begrijpe-
lijke taal gepresenteerd worden. Vervolgens worden zoveel mogelijk on-
derwerpen gekoppeld aan corresponderende vensters uit de Canon van 
Nederland. Leerkrachten en leerlingen kunnen op die manier heel gericht 
op bepaalde onderwerpen of tijdvakken zoeken. Daarnaast zal per tijdvak 
een provincie breed thema als handel, buitenhuizen of industrie verder 
uitgewerkt worden.  

In 2012 zal de website met de canon(s) van Overijssel klaar zijn en gepre-
senteerd worden aan het publiek. Ook de definitieve samenstelling van de 
Canon van Overijssel zal daarbij bekend gemaakt worden. Dat zal gebeuren 
tijdens een bijeenkomst waarvoor alle betrokkenen uit zowel de historische 
als onderwijswereld in Overijssel uitgenodigd worden.  

De website blijft tot zeker 2016 onderhouden. Actuele openingstijden, ten-
toonstellingen of erfgoededucatieprogramma’s kunnen op de site vermeld 
worden. Zelfs de canons kunnen door samenstellers naderhand bijgesteld 
worden. Inzichten kunnen immers wijzigen of nieuwe feiten en verhalen 
opduiken. Er blijft nog heel wat te ontdekken in het Overijssels verleden. En 
wie weet wat voor canonieke gebeurtenissen, personen en creaties het 
komende decennium brengen gaat?  

Ewout van der Horst  
(IJsselacademie) 
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Ter illustratie van voorgaand artikel over de Canon van Overijssel kunt u 
hierna de tekst van een venster uit de Canon van Losser lezen. 
 

DE LANDBOUWENQUETE VAN 1886 

In 1886 was de gemeente Losser onderwerp van de landelijke landbouwen-
quête. De boerenstand in Nederland verkeerde in een grote crisis. Deze 
agrarische malaisetijd was begonnen in 1875 en had zeer grote gevolgen 
voor het hele land.  
De agrarische crisis van 1875-1895 kwam als een stormwind, niet alleen 
over Nederland maar over heel West-Europa. De oorzaak was voornamelijk 
gelegen in de import van grote hoeveelheden goedkoop graan uit Amerika. 
Daarnaast daalde ook de vraag naar boter door de opkomende margarine-
industrie.  
De boeren en landarbeiders waren niet voorbereid op deze ernstige crisis. 
Weliswaar was de periode 1850-1875 er een van ‘vette jaren’ geweest, 
maar dit was meestal meer ten goede gekomen aan de boer, dan aan het 
bedrijf. Er was nauwelijks geïnvesteerd. 
De landbouwcrisis had grote gevolgen voor geheel Nederland. Veel landar-
beiders trokken naar de stad. Soms hadden ze werk, maar de armoede 
bleef. Het waren jaren van honger, ellende en bedeling. De maatschappij 
kon de ogen niet langer sluiten voor alle sociale problemen. In 1886 werd 
een Staatscommissie in het leven geroepen, die meestal kortweg de Land-
bouwcommissie wordt genoemd. Die had tot taak de agrarische toestand in 
beeld te brengen, adviezen te geven en concrete voorstellen te doen tot 
verbetering van de landbouw. Er werden zogenoemde ‘voorbeeldgemeen-
ten’ doorgelicht en Losser was zo’n gemeente. Losser was toen nog een 
dorp waar de mesthopen voor de deur lagen. Maar mest was zeer belang-
rijk voor de ontginning van de woeste gronden in de Marke. De kunstmest 
was in aantocht maar werd door de boeren met wantrouwen bekeken. 
‘Vreemde zouten’ waren dat. 
Voor elke aan de enquête deelnemende gemeente moest een uitgebreid 
verslag gemaakt worden. Voor Losser werd dit gedaan door mr. J.H.A.M. 
Essink, wellicht vanwege diens (groot)grondbezit in onze gemeente. Essink 
was ook burgemeester van Oldenzaal. 
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Wat is de algemene toestand van de gemeente, de toestand van de bodem, 
hoe is het bezit verdeeld, pachtvoorwaarden, de toestand van de wegen en 
de middelen van vervoer, kredieten, verzekeringen, de toestand van het 
bedrijf, bijzondere gewoontes, de welvaart en de toestand van de arbei-
ders. Dat alles moest beschreven worden. 
Essink concludeerde dat het in Losser verre van rooskleurig was. Het schort 
aan voldoende kennis over de landbouw. Het kredietwezen is slecht. Er is 
een gebrek aan goede wegen en de toestand van paarden en vee-rassen 
wordt ook als slecht bestempeld. Het wordt een ‘dwaalbegrip’ genoemd, 
dat de boeren zich meer op korenbouw toeleggen dan op veeteelt. Ze be-
mesten het land onvoldoende en er worden te hoge belastingen geheven. 
De Landbouwcommissie kwam met een aantal voorstellen, zoals sanering 
van de boterhandel, verbetering van het landbouwonderwijs, de land-
bouwwetenschap en de landbouwkredieten en na 1895 kwam er weer een 
langzaam herstel, ook in de gemeente Losser. Daar was de buurtschap Beu-
ningen een voorloper op het gebied van de landbouwvernieuwing. De boe-
ren daar bouwden als eerste modelstallen, volgden landbouwcursussen en 
brachten de opgedane ervaring in praktijk. Zij werden daarbij gestimuleerd 
door de dorpsonderwijzer. Dat was niet altijd gemakkelijk, want ze moesten 
wel de spot van hun buren verdragen, toen ze ‘vreemde zouten’ in de grond 
gingen stoppen in plaats van de oude vertrouwde stal- en plaggenmest.  
Al deze maatregelen sorteerden op den duur effect en de basis voor de 
huidige landbouw, ook in Losser, werd in die periode gelegd. Maar het zou 
nog lang duren voordat de levensomstandigheden wat beter werden. 
Het verslag over Losser is integraal opgenomen in het boek: Losser om-
streeks 1890 / door Thea H. Evers-Evers. Stichting Historische Kring Losser. 
1991. 

Thea Evers 
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WIE IS WIE OP DEZE FOTO? 

 

Deze foto van klas III van ‘De Dorpsschool’ werd gemaakt op 29 maart 1920. 
De dorpsschool stond aan de Langenkamp en werd ook wel de ‘lange 
school’ genoemd. 
Wie kent de mensen die op deze foto staan? Wie weet zijn er nog lezers die 
hun ouders op deze schoolfoto herkennen. 
De vierde van links in de eerste rij is Herman Elshoff (geboren 16 november 
1910 en overleden 30 december 1987). De foto werd ons toegestuurd door 
ons lid B. Elshoff. Reacties op deze foto kunt u mailen naar de redactie: 
info@historischekringlosser.nl of bellen naar Georg van Slageren (053 538 
2850). 
 

MONUMENTALE GRAFSTENEN 

Inleiding 
Direct voorbij de ingang van de protestantse begraafplaats aan de Klooster-
straat  liggen vijf monumentale grafstenen. De stenen liggen er al zolang als 
ik me kan herinneren, maar ze waren zo vervuild dat de teksten die in de 
stenen gegraveerd zijn niet te lezen waren. Totdat vorig jaar Freek van der 
Steeg, die het werk van de vrijwilligers (de ‘ schoffelploeg’) op de begraaf-
plaats coördineert, het initiatief nam om de stenen schoon te maken. Hij 
heeft uitgezocht hoe dat het beste gedaan  kan worden zonder de stenen te 
beschadigen en het resultaat mag er zijn. Wel blijkt nu dat, door de inwer-
king van weer en wind,  de inscriptie van sommige cijfers en letters zo ver-
sleten is dat over de juiste tekst niet zonder nader onderzoek zekerheid te 
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krijgen is. Dat gaat dan vooral om de datums op de stenen. Maar ik heb 
goede hoop dat door verder onderzoek in archieven en op internet de 
meeste vragen wel beantwoord zullen worden. 

Alle stenen dateren uit de 19e of het begin van de 20-ste eeuw en moeten 
dus afkomstig zijn van de oude begraafplaats die vanaf de huidige Klooster-
straat  langs de Scholtinkstraat heeft gelegen. Het noordelijke deel van deze 
begraafplaats was bestemd voor protestanten, het zuidelijke deel voor 
rooms-katholieken. De huidige protestantse begraafplaats is omstreeks 
1900 in gebruik genomen. De oude begraafplaats is in 1957 ontruimd. Toen 
zijn ook de vijf monumentale stenen overgebracht naar hun huidige plek.  

Over twee van de grafstenen bestaat al wel zekerheid en beide herinneren 
ze aan (familie van) burgemeesters van Losser. 

Een heldhaftige burgemeester 
De eerste is de steen van burgemeester J. A. Warnaars. De tekst op die 
steen luidt als volgt: 

 

HIER RUST HENDRIK  
ZOON VAN JAN ARNOLD WARNAARS 

EN HENDRIKJE VENINGEN 
GEBOREN TE LOSSER 

DEN 15 AUGUSTUS 1872 
EN ALDAAR OVERLEDEN  
DEN 30 NOVEMBER 1873 

EN 
JAN ARNOLD WARNAARS 

WEDUWNAAR VAN 
HENDRIKJE VENINGEN 

IN LEVEN BURGEMEESTER VAN  
LOSSER 

GEBOREN TE DENEKAMP 
27 FEBRUARI 1843 

OVERLEDEN TE LOSSER 
19 NOVEMBER 1906  
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Jan Arnold Warnaars werd in 1870 benoemd tot burgemeester van Losser. 
Toen hij naar Losser kwam was hij nog vrijgezel en ging in pension bij G.M. 
Blokhof. Op 3 augustus 1871 trouwde de toen 28 jarige Warnaars in het 
gemeentehuis van Avereest met de 10 jaar oudere Hendrikje Veningen. Na 
hun huwelijk betrok het jonge paar een gedeelte van het in 1824 gebouwde 
gemeentehuis. Zoals uit de tekst op de grafsteen blijkt werd in 1872 een 
zoontje Hendrik geboren dat maar net een jaar oud is geworden. Kinder-
sterfte kwam toen nog veel voor. Burgemeester Warnaars was, zoals dat bij 
zijn tijd paste, een echte ‘autoriteit’ en niet voor een kleintje vervaard. Dat 
blijkt o.a. uit zijn optreden tijdens de ‘Slag om Losser’ op zondag 20 mei 
1894, toen een groep ‘rode’ demonstranten de zaken in Losser eens even 
‘recht’ zou zetten. Het werd een enorme vechtpartij waarbij zelfs schoten 
vielen. De burgemeester kreeg een kogel in zijn jas en veldwachter Straats-
burg een schot in de schouder. Eén van de demonstranten overleed een 
maand later aan zijn verwondingen.  

Warnaars werd burgemeester  in een tijd dat Losser nauwelijks iets voor-
stelde. De gemeente wordt beschreven als ‘bestaande uit enkele geïsoleerd 
liggende boerenplaatsjes’ en was met de buitenwereld verbonden door een 
erbarmelijk slechte keiweg naar Oldenzaal en telde verder alleen maar 
zandwegen.  

De gemeente Losser telde in 1890 4.711 inwoners; 2.423 mannen en 2.288 
vrouwen. Zij waren voor het merendeel (circa 90%) rooms-katholiek. In 
1840 bedroeg het percentage katholieken nog 93,7%. In 1899 was dit ge-
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daald tot 78,8%. Het percentage protestanten was in die periode gestegen 
van 5,7% tot 20%. De verklaring hiervan moet gezocht worden in de migra-
tie van de laatste decennia van de 19e eeuw, toen veel werkkrachten uit 
het (meer protestantse) noorden van het land door de Twentse industrie 
werden aangetrokken. Het aantal inwoners van Losser bleef tot 1890 vrij 
constant. Daarna volgt er echter een explosieve groei - van 1882 tot 1915 
heeft de bevolking zich meer dan verdubbeld.  In 1925 telde de gemeente 
al 13.354 inwoners. 

Onder andere door  het inzicht en de inzet van de burgemeester en ook 
door de bevolkingsgroei kwam er langzamerhand verbetering in de toe-
stand. In 1903 werd er een tramlijn aangelegd waardoor Losser met Olden-
zaal en Gronau werd verbonden. Burgemeester Warnaars stak zelfs per-
soonlijk geld in de aanleg van deze tramlijn.  

 
Dit lijk is afzonderlijk begraven… 
Links naast de grafsteen van burgemeester Warnaars en zijn zoontje Hedrik 
ligt een steen met de volgende  inscriptie: 

ELIZABETH  
SUSANNA EEKHOUT 

GEBOREN  
DEN 23. NOVEMBER  

1804 
OVERLEDEN 
DEN 1 JULIJ  

1836 
 

Het is een korte tekst maar het ontcijferen heeft veel moeite gekost. Dat 
komt door het ongebruikelijke lettertype dat is gehanteerd. Misschien had 
de steenhouwer opdracht gekregen er iets bijzonders van te maken en die 
wens leidt (ook in onze tijd) wel eens tot onpraktische resultaten. Lang heb 
ik het jaartal 1836 als 1830 gelezen. 

Toen ik de tekst ‘Eekhout’ had ontcijferd was mijn eerste gedachte dat Eli-
zabeth Susanna  een dochter van burgemeester  Eekhout moest zijn. Pro-
bleem was dan wel dat Christoffel Eekhout jr. pas in 1832 tot burgemeester 
van Losser werd benoemd. Het leek er dus op dat hij al voor zijn benoeming 
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in Losser woonachtig was en daar had ik nooit iets over gelezen. Dat pro-
bleem was opgelost toen ik tot de conclusie kwam dat het juiste jaar van 
overlijden 1836 was. Dit blijkt uit de gegevens uit de overlijdensakte die ik 
vond via www.genlias.nl. Haar ouders waren Christoffel Wilhelm Eekhout 
en Sara Fabius. Uit die akte blijkt ook  dat Elisabeth Suzanna werd geboren 
in Zwolle en overleed in de leeftijd van 31 jaar. (Let op: dat Elisabeth op de 
steen met een ’z’ wordt geschreven en in de akte met een ‘s’. Bij Suzanna is 
het net andersom: de ‘z’ is op de steen een ‘s’. 

De overlijdensdatum wordt bevestigd in een lijst met namen van ‘Lijken op 
het nieuwe Kerkhof der Gereformeerden te Losser’. Deze lijst loopt van 1829 
tot 1864 en is bijgehouden door ds. Jan Hendrik Hulsken. De lijst bevindt 
zich in het oud-archief van de Hervormde Gemeente Losser in het Histo-
risch Centrum Overijssel.  

Het raadplegen van  de ‘lijst van lijken’ leverde echter weer nieuwe hoofd-
brekens op, want ds. Hulsken voegt aan de inschrijving toe ‘Zuster van den 
burgemeester’. Wat is nu juist? ‘Dochter’ of ‘Zuster’? Ik had het voorlopig 
maar op ‘Dochter’ gehouden. Hulsken moest zich vergist hebben! Maar wat 
een merkwaardige vergissing. Achter de inschrijving is (later?, maar wel in 
het ‘priegel’ handschrift van ds. Hulsken) nog een opmerking toegevoegd. 
Voor zover ik het heb kunnen ontcijferen staat er: ‘Dit lijk is afzonderlijk 
begraven naast het zomerhuis *…+aan den kant der stige (of staat er ‘ste-
ge’?) in den hoek en 10 voet diep in den aarde’. Deze notitie roept natuurlijk 
direct de vraag op waarom Elisabeth Eekhout op een afgezonderde plek is 
begraven? Zou ze aan een besmettelijke ziekte zijn overleden? Of vonden 
haar nabestaanden dat haar, gezien hun ‘status’, een extra mooi plekje op 
de begraafplaats toekwam? Wat ik ook schrijf, het blijft speculeren. We 
kunnen het dominee Hulsken en burgemeester Eekhout niet meer vragen. 

Het raadsel van de ‘dochter of de ‘zuster’ liet mij toch niet los.  aderhand 
kwam ik op het idee om een kopie van de originele overlijdensakte op te 
vragen bij het HCO (Historisch Centrum Overijssel ; het vroegere Rijksar-
chief) in Zwolle. Er zouden immers ook fouten gemaakt kunnen zijn bij het 
invoeren van de gegevens van die akte in ‘Genlias’.  

Toen ik de kopie had ontvangen bleek dat Christoffel Wilhelm Eekhout juni-
or Burgemeester der Gemeente Losser’ zelf optreedt als ‘Officier van den 
Burgerlijken Staat’ en dat voor hem ‘verschijnt’ Meester Christoffel Wilhelm 
Eekhout, oud Burgemeester van Zwolle als vader van de overledene. Vader 
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en zoon hebben dus dezelfde voornamen, vandaar de toevoeging ‘junior’ 
die je steeds ziet bij ‘onze’ burgemeester Eekhout. Dat ze allebei ook nog 
hetzelfde beroep hadden maakt de kans op verwarring nog groter. 
Eliz(s)abeth Sus(z)anna Eekhout was dus een dochter van de oud burge-
meester van Zwolle en een zuster van de burgemeester van Losser. En Sara 
Fabius was de moeder van onze burgemeester en niet zijn vrouw. 

Georg van Slageren 

(In een iets andere vorm is dit artikel vorig jaar ook gepubliceerd in enkele 

afleveringen van het kerkblad van de Protestantse gemeente Losser). 

 

 

EEN TWENTSE TOLK WAS WEL NODIG 

Nu we in ons onderkomen op het Martinusplein bezig zijn met de inventari-
satie en beschrijving van ons archief, komen we stukjes tegen van wijlen 
mevrouw Lien Nijkerken-Vermeulen. Het volgende is nog zeer actueel, want 
dit probleem schijnt in de gezondheidszorg nog altijd te spelen. 

In 1930 werkte ik in een ziekenhuis in een kleine stad in Twente. Van hein-
de en verre, uit de omliggende dorpjes en gehuchten, kwamen de mensen 
daar naar dit ziekenhuis.Nog veel van die patiënten spraken alleen Twents. 
Naast hun lichamelijke klachten, klaagden ze er ook over dat ze die zusters 
‘geels nich verstoan konden’. 

De directrice van het ziekenhuis sprak goed Nederlands. Dan werd er wel 
eens gezegd: “Dee juffrouw sprek Hooghollands, dee verstoan wie nich zo 
good’. Maar andersom was dat niet het geval. 

De directrice, altijd gekleed in een donkerblauwe japon, werd juffrouw ge-
noemd. ’s Morgens deed zij met mij als hoofd van de afdeling de ronde bij 
de patiënten. Eerst op de kleine kamertjes. Daar lagen mensen die een zwa-
re operatie hadden ondergaan. Op de derde klasse werd iedereen in die 
dagen nog met ‘juffrouw’ aangesproken. Op de eerste en tweede klasse 
lagen de ‘mevrouwen’. 

Het ochtendbezoek ging als volgt: ‘Goede morgen juffrouw Pieters, hoe 
gaat het ermee?’ Antwoord: ‘Och, nich best juffrouw’. ‘Heeft u nog wat 
kunnen slapen?’ ‘ ee, nich völle’. ‘En hoe gaat het met de pijn in de buik?’ 
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‘Slimme zeerte’, was dan het antwoord. ‘Daar zullen we wel wat aan doen’, 
aldus de directrice. ‘En hoe is het, komen er al gassen?’ Geen antwoord. 
 og eens vragen: ‘Heeft u veel last van gassen?’  og even stilte en dan zegt 
de patiënt: ‘Och juffrouw, doar hek gen verstaand van, want wie doot nog 
altied met pétrollie’. 

En zo was er wel eens een Twentse tolk nodig … 
 

GRONAUSESTRAAT 

Het staat er nog het huis, 
waar moeder mij na negen maanden heeft gebaard. 

En waar ik in een bedstee sliep. 
M’n broer, m’n zus en ik … totdat 

ze wisten dat ik er te groot voor was. 
 

Hij staat er nog de schuur, 
waar wij onze behoeften deden 

op een wc., we noemden het ’t huuske. 
In die schuur maakte vader alles zelf. 

Stoer stond hij daar te zagen en te doen, 
een stukje autoband onder een schoen. 
Het waren werk’lijk hele krappe dagen. 

Ook was er nog de put 
waar heel de buurt het water haalde. 

Waarrond ik trots op vaders fiets 
het fietsen heb geleerd. 

De beentjes tussen de stang, 
een handje aan de put. 

Het staat er nog het huis 
waar alles ooit begon 

en waar ik geboren ben 
des morgens in de zon. 

 
Hans van Huizen (van 1 augustus 1923) 

 


