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Omslagfoto: Een iconische foto schetst een bepaalde gebeurtenis en drukt 
ons met de neus op de feiten. Deze foto werd gemaakt op 3 september tijdens 
de aanbieding van het bijzondere nummer van Oet Dorp en Marke over ’50 
jaar gemeentehuis’. Burgemeester Cia Kroon ontvangt hier het 1e exemplaar 
uit handen van Thea Evers. Hoe zal men over 25 jaar naar deze foto kijken? 
Staat corona dan zo in het collectieve geheugen gegrift dat dit direct duidelijk 
is? Of denkt men dan: ‘Hadden die mensen zo’n hekel aan elkaar?’ (foto Astrid 
Olde Olthuis/Week van Losser). 
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Fotoverantwoording: 
Tenzij anders vermeld zijn de foto’s afkomstig uit het archief van de HKL en 
van Andries Kuperus. 
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VAN HET BESTUUR 
 
Het coronavirus blijft ons leven sterk beïnvloeden. Nadat een tijdelijke ver-
soepeling van de maatregelen niet het beoogde resultaat bleek te hebben, 
zijn er verdergaande beperkingen in het sociale verkeer van kracht gewor-
den. Als gevolg van de aangescherpte maatregelen is ook ons lokaal 1.25 in 
‘t Lossers hoes vanaf 1 oktober jl. voor onze leden gesloten. U kunt daar dus 
voorlopig niet terecht voor een kop koffie, een praatje of om spullen te bren-
gen. 
 
In augustus durfden wij het nog aan een ledenavond te organiseren op dins-
dag 15 september in ‘t Trefhuus in Overdinkel. Er waren 17 leden aanwezig 
die konden genieten van diverse films, waaronder een film van het interview 
door Sietse Smit met de 90-jarige Lammert de Veen over zijn oorlogservarin-
gen in Losser. Zijn verhaal is heel bijzonder en waarschijnlijk komt er nog een 
vervolg. Ook is de videofilm vertoond van het jubileum van de zusters in 
Overdinkel en van het 50-jarig jubileum van het gemeentehuis. 
 
Omdat de monumenten dit jaar niet toegankelijk waren, zijn de Open Monu-
mentendagen op 12 en 13 september digitaal opgezet. Ruim 1100 mensen 
hebben van de digitale interactieve rondleiding in de Maria Geboortekerk, 
de protestantse kerk en de Martinustoren (gemaakt door Peter Heerink), ge-
bruik gemaakt. In de Martinustoren is op de 3e verdieping een digitale ten-
toonstelling met schilderijen, foto’s e.d. van de toren. De rondleidingen staan 
nog online op https://www.historischekringlosser.nl/3dvista/en kunnen dus 
nog worden bekeken. 
 
Er waren in september nog meer activiteiten. Op 3 september werd aandacht 
besteed aan het 50-jarig bestaan van het gemeentehuis en ontving de bur-
gemeester uit handen van Thea Evers de aan dit jubileum gewijde uitgave 
van Oet Dorp en Marke. (Zie pag. 4). Op 7 september was er in Overdinkel, 
ter plaatse van de vroegere woning van Jo ter Laak aan de Hoofdstraat, een 
herdenking van zijn leven en verzet tegen de nazi’s. Bij deze gelegenheid ont-
ving de burgemeester een exemplaar van het boekje ‘Losser weer vrij’. (Zie 
pag. 6). 
 
In de vorige Oet Dorp en Marke was al aangekondigd dat Peter Heerink bezig 
is met het opzetten van een genealogische website. In dit nummer wordt 
daaraan opnieuw aandacht besteed.(Zie pag. 7).  
 

https://www.historischekringlosser.nl/3dvista/
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Er is een boek verschenen ‘Overijssel en de Eerste Wereldoorlog’, waarin drie 
artikelen over Losser zijn opgenomen. Andries Kuperus schreef over de 
‘Spaansche griepepidemie van 1918’ en over ‘Margarinehandel te Losser, 
Overdinkel, Glane enz.’ Van André van Aarsen is opgenomen ‘Een grensinci-
dent’ (over de laffe moord op de Duitser Caspar Houché).  

 
U zult begrijpen dat onder de huidige omstandigheden onze agenda leeg 
blijft. Ook hebben wij nu al moeten besluiten dat de Niejoarsvisite niet kan 
doorgaan, omdat al lang tevoren de nodige voorbereidingen moeten worden 
getroffen. 
Wij blijven hopen dat wij elkaar in de loop van het volgende jaar weer onge-
dwongen kunnen ontmoeten op een van onze ledenavonden. 
 
Schenkingen 
Van de familie Rolink ontvingen wij een groot aantal bidprentjes. 
 
Het bestuur zoekt op korte termijn een vrijwilliger voor het bijhouden van 
de ledenadministratie op onze computer. De voorzitter geeft graag verdere 
inlichtingen. (06-26955269) 
 
 

VAN DE REDACTIE 
 
De corona-zomer van 2020 
De coronapandemie treft ons allemaal, alleen de één wat meer dan de ander. 
Als HKL mogen we nog niet eens zo erg mopperen. Ook bij ons zijn de meeste 
activiteiten op een laag pitje gezet, maar ons voortbestaan wordt er niet door 
bedreigd. En thuiswerken, voor Oet Dorp en Marke bijvoorbeeld, deden we 
toch al. 
 
Feestje ter gelegenheid van 50 jaar gemeentehuis Losser 
Op 14 augustus 2020 was het 50 jaar geleden dat het Losserse gemeentehuis 
feestelijk werd geopend. Het had weinig gescheeld of er was ter gelegenheid 
van het jubileum helemaal geen feestje geweest. Gelukkig maakte een alerte 
mevrouw uit Enschede in maart onze burgemeester erop attent dat haar ou-
ders binnenkort 50 jaar getrouwd zouden zijn en dat zij het eerste bruidspaar 
waren dat in het nieuwe gemeentehuis getrouwd was. 
 
Eind april kwam de gemeente bij ons met de vraag of wij misschien nog wat 
in ons archief hadden over de bouw en de opening van het gemeentehuis in 
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1970. Dat bleek niet al te veel te zijn, maar uiteindelijk viel het mee omdat 
we niet op de goede plek gezocht hadden. 
Er ging nog wat tijd overheen, en ongeveer een maand later hadden we met 
de gemeente een eerste bespreking om van onze kant aandacht aan het ju-
bileum te besteden. Daar kwam uit het gemeentearchief het prachtige dos-
sier van het Burgerij-Comité op tafel en speciale ‘Raadhuis Bijlagen’ bij Dag-
blad Tubantia en de Twentsche Courant. De gedachten gingen eerst uit naar 
(bijvoorbeeld) een bescheiden tentoonstelling en een stukje in Oet Dorp en 
Marke. Door het beschikbaar gekomen materiaal werd de redactie echter zo 
enthousiast, dat er in twee maanden tijd een speciale 80 pagina’s tellende 
aflevering werd samengesteld.  
 

 
 
Door de coronaregels bleef het ‘jubileumfeestje’ op 3 september beperkt tot 
een bijeenkomst in de raadszaal met slechts 25 aanwezigen (foto hierboven 
gemaakt door Gerrit Wolf). Onder hen een aantal oudgedienden van de ge-
meente Losser, die de opening in 1970 nog hadden meegemaakt. Nadat Ge-
org van Slageren aan de hand van een PowerPointpresentatie de inhoud van 
het boekje had toegelicht bood Thea Evers het eerste exemplaar aan burge-
meester Cia Kroon aan.  
Jack Scholtens bedacht de titel ‘Boekje open over 50 jaar gemeentehuis Los-
ser’ en verzorgde zoals altijd ook de vormgeving. Er zijn 3000 exemplaren 
gedrukt, waarvan er in de week na 3 september 2000 werden bezorgd bij alle 
leden van de HKL en van DDM (De Lutte e.o.). Andere belangstellenden kun-
nen het boekje op diverse punten in de gemeente nog steeds gratis afhalen. 
Bij de receptie van ’t Lossers hoes zijn er op dit moment (begin november) in 
elk geval nog voldoende exemplaren beschikbaar.  
In het boekje zijn heel veel interessante wetenswaardigheden vastgelegd 
over het oude gemeentehuis en het nieuwe, dat nu ’t Lossers hoes wordt 
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genoemd. Er bleven ook vragen onbeantwoord zoals de naam van een per-
soneelslid op pag. 21. Het bleek beleidsmedewerker Gerard Wevers te zijn, 
wiens foto en levensbeschrijving ook in ‘Het meisje in de Froenstraat’ staan. 
Onbeantwoord is nog steeds de vraag welke kunstenaar in 1970 de ambts-
keten van de burgemeester heeft gemaakt.  
Een tentoonstelling is er ook nog gekomen. Niet fysiek maar wel op internet. 
Peter Heerink maakte een digitale presentatie die u kunt vinden via  
https://project.historischekringlosser.nl/gemeentehuis50jaar/.   
 
Herdenking Jo ter Laak en Aanbieding boekje ‘Losser weer vrij’ 
In (de gemeente) Losser is niets gebeurd … in de jaren 1940 – 1945. En eigen-
lijk is dat ook zo, als je het vergelijkt met alle verschrikkelijke dingen op an-
dere plaatsen in Twente, ons land, in Europa en elders in de wereld. 
Toch hebben we (als HKL) in 2013 met ons project ‘Plaatsen van herinnering’ 
33 plekken in onze gemeente benoemd die herinneren aan personen of ge-
beurtenissen, die het waard zijn in onze herinnering te blijven. 
Aan drie van die plaatsen was, begin dit jaar, in het kader van ‘75 jaar Vrij-
heid’ aandacht besteed.  

 Op 14 januari ging het om het verschrikkelijke lot dat de familie Stegge 
in 1945 trof toen een Duits jachtvliegtuig neerstortte op hun huis aan de 
Scholtinkstraat, waarbij de vader en 5 van zijn kinderen het leven verlo-
ren. 

 Een maand later op 15 februari herdachten we het (vergissings)bombar-
dement 75 jaar eerder van Glane, waarbij 3 mensen om het leven kwa-
men en 7 zwaar gewonden vielen. Vele huizen werden beschadigd, 
waarvan ongeveer 25 onbewoonbaar werden. 

 En op 5 maart herdachten we verzetsleider majoor Henk Brinkgreve bij 
de boerderij aan de Deppenbroekweg, waar hij precies 75 jaar daarvoor 
werd doodgeschoten door een Nederlandse SS-er. 

Helaas gooide hierna de coronacrisis roet in het eten en kwam van een her-
denking van geheim agent Jo ter Laak uit Overdinkel niets meer terecht. Op 
7 september, de dag dat Jo ter Laak in 1944 in concentratiekamp Mauthau-
sen vermoord werd, hebben we hem alsnog herdacht. Door corona gedwon-
gen ook weer in een bijeenkomst met een beperkt aantal aanwezigen, waar-
onder enkele familieleden en 16 leerlingen van de Pax Christischool.  
De bijeenkomst vond plaats in de hal van de school in Overdinkel en begon 
met een presentatie over ‘Losser weer vrij’. Harry Dekkers, samen met André 
van der Veer auteur van dit, voor de schooljeugd van de hele gemeente ge-
maakte boekje, vertelde over de inhoud en bood een exemplaar aan burge-
meester Cia Kroon aan. Niet het eerste exemplaar, zoals ‘gepland’ was op 3 
april, de dag dat Losser in 1945 bevrijd werd. Ook dat was door corona in het 
water gevallen. 
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Vervolgens hield Georg van Slageren een korte inleiding over Jo ter Laak. 
Daarna wandelde het hele gezelschap naar het, praktisch naast de school ge-
legen huis aan de Hoofdstraat 60, waar de familie Ter Laak destijds woonde. 
Bij het in de tuin van de woning geplaatste bordje met informatie over Jo ter 
Laak, werden namens het gemeentebestuur en de HKL bloemen gelegd door 
leerlingen van de Pax Christischool. Daarna hield burgemeester Kroon een 
toespraak gevolgd door twee minuten stilte.  
 

 
(foto Gerrit Wolf) 

 

WEBSITE GENEALOGIE 
 

 
 
Woar bin ie d'r ene van? 
De Historische Kring Losser zet zich al meer dan vijftig jaar in voor het vast-
leggen van de historie binnen het oorspronkelijke grondgebied van het Dorp 
en Marke Losser. Dit omvat naast het dorp Losser, het kerkdorp Overdinkel, 
Glane en het gebied daar omheen. 
In het verleden is er wel aandacht geweest voor de genealogie, met lezingen 
en een informatiedag. In het archief van de HKL zijn natuurlijk diverse gene-
alogische gegevens te vinden in documenten, familieboeken, doop- en hu-
welijksregisters enz. Maar wij willen hier ook digitaal aandacht aan besteden. 
Met het opzetten van een genealogische website wil de HKL daar een aanzet 
toe doen: genealogie.historischekringlosser.nl 

https://genealogie.historischekringlosser.nl/


8 ǀ Oet Dorp & Marke Losser 2020-4 

 
 
Momenteel zijn al ruim 8000 namen ingevoerd waaronder: de bewoners van 
het Teylershuis , de joodse familie Zilversmit, de familie Heerink (test web-
master), de familie Damhuis (verzameld door pastoor Brouwer) en de familie 
Nijenhuis. 
Dat alles kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarvoor willen we graag de me-
dewerking van alle inwoners van Losser, Overdinkel en Glane vragen. 
Er zijn vast een heleboel leden die, met hun niet aflatende historische kennis 
en interesse, de familiestamboom al hebben samengesteld. Of misschien is 
die stamboom al vastgelegd door iemand in uw familie die geen lid is van de 
HKL. 
Als u deze stamboom, andere gegevens of foto’s heeft en u wilt deze met ons 
delen, stuur dan een email naar: geneaogie@historischekringlosser.nl 
Om aan de AVG (privacywetgeving) te voldoen zullen er op deze website 
geen gegevens van levende personen worden getoond aan bezoekers van de 
website zonder een registratie. 
 
Daarnaast hebben we nu ook een eigen wiki opgezet net als de gewone 
Wikipedia. Deze wiki is echter gekoppeld aan de genealogiewebsite. Op deze 
wiki vindt u, bijvoorbeeld de geschiedenis van een van de mooiste rijksmo-
numenten van Losser, het Teylershuis. In deze wiki staat de geschiedenis van 
het huis zelf vanaf de  bouw tot nu. Maar ook van zijn bewoners, de families 
Froen (of Froon), Teylers en Hulsken. Het artikel over de familie is steeds ge-
koppeld aan de stambomen op de genealogiewebsite. Daarnaast zal in de 
toekomst ook aandacht worden besteed aan de andere bewoners van dit 
huis, zoals de vier families die er onderdak vonden tijdens de woningnood na 
de Tweede Wereldoorlog en garage Brilman die hier was gevestigd. Ook de 
restauratie, de Teylers Apotheek en de huidige gebruiker, restaurant de 
Oude Apotheek, krijgen een plekje. Het is namelijk een wiki en die is nooit af 
en hopelijk ook met uw hulp, zal de verbinding naar ander artikelen steeds 
blijven groeien.  
 
Wilt u zien hoe dat werkt begin dan te lezen bij het begin. Hoe is het Teylers-
huis ontstaan in 1675, op https://www.historischekringlosser.nl/wiki/in-
dex.php/Teylershuis 

Peter Heerink 
  

mailto:geneaogie@historischekringlosser.nl
https://www.historischekringlosser.nl/wiki/index.php/Teylershuis
https://www.historischekringlosser.nl/wiki/index.php/Teylershuis
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WIE WAS GODEFROI FEUILLETAU DE BRUIJN? 
 
Inleiding 
Toen ik min of meer toevallig aan een onderzoek naar deze vroegere bestuur-
der van Losser begon, had ik uiteraard nog geen idee wat ik allemaal aan zou 
treffen. Ik had een wat schimmig beeld van een ‘Franse’ persoon, waarover 
ik fragmentarisch wel eens iets had gelezen. Dit beeld veranderde meteen 
toen ik ontdekte dat zijn naam op heel veel verschillende manieren kon wor-
den gespeld. 
Gaandeweg veranderde ‘Godefroi’ in mijn beeldvorming in gewoon ‘Govert’, 
vooral toen de heer Hans Swart (een nazaat) uit Duitsland, mij een korte bi-
ografie ter beschikking stelde. 
Nadat al het gevonden materiaal op een tijdlijn was gezet, slaagde ik er niet 
in om tot een samenhangend verhaal te komen. Toch raakte wat ik gevonden 
had dermate veel facetten van de toenmalige samenleving, dat het in mijn 
ogen gepubliceerd zou moeten worden. Gelukkig was Frans Jacobs bereid 
om de gegevens te duiden, nader onderzoek te doen en waar nodig van kun-
dig commentaar te voorzien. Hiervoor alle lof; het is dan ook ‘zijn artikel’ ge-
worden.  

Andries Kuperus 
 
Het eenvoudigste antwoord op de titelvraag is: Godefroi Feuilletau de Bruijn 
is de eerste burgemeester van de gemeente Losser. ‘Ho, ho’ zullen sommige 
lezers van Oet Dorp en Marke nu zeggen, ‘maar dat was toch Jan Teijlers?’ 
Daarom eerst maar iets over maire's, schouten en burgemeesters. 
 
Al vanaf de Middeleeuwen werd Losser op twee niveaus bestuurd. De mar-
keboeren vielen, voor zover het gebruik van land en erven betrof, onder het 
bestuur van de markerichter (lange tijd de graven van Bentheim), maar voor 
alle overige zaken vielen zij onder het gezag van de Landrichter in Oldenzaal. 
Ook de dorpsbewoners vielen onder diens gezag. Daarnaast waren er in het 
dorp enkele bewoners die zetters werden genoemd: Notabelen die in veel 
gevallen de dorpsbewoners vertegenwoordigden. Tegen het einde van de 
achttiende eeuw worden deze zetters soms ook burgemeester genoemd. 
 
De meeste middeleeuwse steden werden bestuurd door een rechtscollege 
van schout en schepenen, de schepenbank. Dat college was er vooral voor 
de rechtspraak, voor orde en veiligheid. Maar ook voor civiele zaken zoals 
het kopen en verkopen van onroerend goed, leningen en hypotheken. Ook 
huwelijksakten en testamenten waren hun werkterrein. Zij konden worden 
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bijgestaan door burgers bij de uitvoering van hun taken. Deze burgers wer-
den burge(r)meester genoemd. Zo had de stad Zutphen op zeker moment 
twaalf burgermeesters! In die zin werden de Losserse zetters dan ook soms 
burgemeester genoemd. Zij hielpen de Landrichter in Oldenzaal met de uit-
voering van lokale taken. 
 
In de Franse tijd (1811-1813) werd het bestuurssysteem compleet overhoop 
gehaald en ingericht naar Frans model. Het land werd verdeeld in gemeenten 
die ieder een maire aan het hoofd kregen. Jan Teijlers werd de maire van 
Losser. De grotere gemeenten kregen ook een Conseil Municipal maar voor 
de kleinere plaatsen werd dat niet nodig geoordeeld. Jan Teijlers vormde in 
zijn eentje dus het hele bestuur van de gemeente Losser. Nadat de Fransen 
vertrokken waren, werden de maire's in de grote steden burgemeester ge-
noemd en de Conseil werd gemeenteraad. In de kleinere plaatsjes werd de 
maire voortaan schout genoemd. Jan Teijlers was tot zijn dood in 1817 schout 
van Losser. Als zijn tijdelijke opvolger wordt koster Hermanus Bonke be-
noemd als ‘vile schout’, ‘verwalter schout’ of  ‘fungerend schout’. In juni 1818 
wordt dan Godefroi Feuilletau de Bruijn benoemd als schout in Losser. Ook 
de eerste zeven jaar is hij alleenheerser in Losser maar in 1825 komt er een 
Reglement Bestuur ten Plattelande. Feuilletau de Bruijn wordt dan burge-
meester en hij wordt geassisteerd door twee assessoren. Behalve deze as-
sessoren wordt er ook in iedere gemeente een Secretaris benoemd Maar in 
Losser vervult Feuilletau de Bruijn ook deze functie. Ook zijn opvolger, Eek-
hout, combineert deze twee functies tot zijn dood in 1851. En in 1844 wordt 
C. Eekhout jr. bovendien ook nog eens burgemeester van Oldenzaal. Kenne-
lijk was het allemaal goed te combineren. 
 
Het antwoord op de vraag in de titel van dit artikel is dus : Hij was de tweede 
schout, de eerste burgemeester én de eerste gemeentesecretaris van Losser. 
Maar wat voor man was hij eigenlijk? Zijn naam klinkt niet echt Twents en 
ook niet als ‘Piet Jansen’. Was hij van Franse afkomst? Was hij van adel? Niets 
van dit alles. 
 
Als we iets over zijn afkomst en zijn naam willen weten moeten we enige 
generaties terug gaan en we beginnen bij zijn betovergrootvader, Pieter de 
Bruijn. 
 
I Pieter de Bruijn was poorter van Breda, getrouwd met Adriana van Bergen. 
We weten niet wat voor beroep hij uitoefende, maar hij behoorde zeker tot 
de gereformeerde bovenlaag van de Bredase bevolking. Getuige daarvan is 

https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I7614&tree=1
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zijn grafzerk in de Grote Kerk van Breda. Op 
die grafzerk wordt hij nog gewoon Pieter de 
Bruijn genoemd maar bij de doop van zijn 
kinderen komt hij onder diverse andere na-
men voor.  
Bij de doop van zijn oudste zoon, Johannes 
(*1681) wordt hij genoemd Pieter Fulto 

  
 
Bij de doop van zijn tweede zoon , Adriaan, 
(*1682) wordt hij vermeld als Pieter Feuille-
tau 

 
  
Bij de doop van hun derde kind Cornelia (*1683,+1684) heet hij Pieter de 
Bruijn genaemt Veltoo 

 
  
Nadat hun dochtertje Cornelia is overleden   
wordt hun vierde kind gedoopt. Dat heet weer 
Kornelia (*1685) En de vader staat in het 
doopboek als Piter Feuilletau du Breuil 

  
 
Als Cornelis gedoopt wordt (*1686) dan is het Pieter Feuilletau du Breuil. 

    
Bij Isaac  (*1687) is de naam dezelfde. 
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En bij hun laatste kind Margaretha 
(*1690) wordt volstaan met Pieter Feuilletau 
 
  
De doopaktes van zijn 7 kinderen geven een  wat chaotisch beeld van de ont-
wikkeling van de naam Feuilletau de Bruijn. Ik heb geen betekenis kunnen 
vinden van de (bij-)naam Veltoo, maar Fulto is Latijn en betekent zoveel als 
‘ondersteunde’. Het woord Feuilletau komt in het Frans niet voor. 
 
II De oudste zoon, Johannes Fulto, huwt in 1703 te Breda met Johanna de 
Vroom. Bij zijn huwelijk wordt hij Johannes de Bruijn genoemd. Hij was van 
beroep meester chirurgijn. Zij krijgen 6 kinderen, 5 zoons en, de laatste, een 
dochter. Steeds wordt de vader slechts De Bruijn genoemd behalve bij het 
meisje, dan heet hij plotsklaps Johannes Feuilletau de Bruijn. 
Johannes en Johanna waren welgesteld. Zij woonden in het huis ‘De Peli-
caen’, op de Grote Markt te Breda, direct naast het stadhuis. 
 
III Hun jongste zoon was gedoopt als Govert Michiel de Bruijn, (*1711 +1803, 
begraven in de Grote Kerk in Breda), maar hij en al zijn kinderen noemden 
zich later Feuilletau de Bruijn 
Hij trouwde in1734 met Woutrina Wilhelmina van de Luyster.  
Govert was van beroep stadsapotheker van Breda en als zodanig ook hofapo-
theker van stadhouder Willem V als die op het kasteel van Breda verbleef. 
Hij was al heel jong tienraad (gemeenteraadslid), regent van het armkinder-
huis, diaken van de Waalse Gemeente, weesmeester en rentmeester van het 
Burgergasthuis in Breda. Hij behoorde dus zeker tot de burgerlijke en gere-
formeerde elite van Breda. Dat is ook af te leiden aan het huis waarin hij ge-
woond heeft. 
 
In 1758 kocht hij het uit 1550 stammende huis Ocrum inclusief koetshuis, 
stal, plein, hof, erf en alle erin zijnde tapijten, behangsels, spiegels en vast-
staande schilderijen voor fl. 8.500. De voorgevel is in 1864 grondig gereno-
veerd, maar de achterkant van het huis is nog in oude staat te bewonderen. 
 

https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I7762&tree=1
https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I7773&tree=1
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Govert had dus goed geboerd, maar toen hij op de leeftijd was gekomen om 
te gaan rentenieren liet hij zich in met ongunstige speculaties (‘disfortuyn’ 
zoals hij het zelf noemde) en was genoodzaakt om al zijn bezittingen te gelde 
te maken. Bij zijn dood in 1803 liet hij alleen een schuld van fl. 1.000 aan zijn 
kinderen na. 
Govert en Woutrina, kregen 6 kinderen. 
1 Johannes Hendrik, 2 Pieter, meester chirurgijn te Breda, 3 Dina Johanna, 4 
Johanna, 5 Hendrik Willem, eveneens meester chirurgijn te Breda en 6 Jo-
hannes Baptista. 
 
IV Johannes Baptista Feuilletau de Bruijn  (*1754 Breda +1806 Breda.) 
Met twee broers die al chirurgijn in Breda waren, koos hij voor de rechten-
studie en werd advocaat aan het Hof van Justitie te Breda.  
Johannes trouwde in 1784 in Breda met Hendrina Miggel.  
(Hendrina was weduwe en had uit haar eerdere huwelijk een dochter Cor-
nelia Steenlack). 
 
Zij  kregen twee zonen, allebei gedoopt in Breda : 
V Govert (*1785). (Hij werd later burgemeester in Losser) en Jan Philip Hugo  
(* 1788). 
Over deze broer schrijft Govert in zijn autobiografie: 
‘Mijn jonger broeder nam, na het overlijden van mijn vader, dienst bij de Gen-
darmerie, woonde de campagne van Rusland bij, klom tot wachtmeester op, 
en vertrok  na verandering van zaken in 1813 naar de Oost, (Ned. Indië) al-
waar hij als Luitenant is overleden’. Jan bleef ongehuwd. 
 
We zien dus dat Govert, (die zich later steeds Godefroi noemt), uit een oer-
Brabants, Breda's geslacht komt met veel leden die in de advocatuur of de 
gezondheidszorg werkten. Velen waren ook tienraad (gemeenteraadslid), 
weesmeester of rentmeester van het Burgergasthuis in Breda. 
Ook zien we dat de toevoeging ‘Feuilletau’ al vrij vroeg in de geschiedenis 
plaatsvond, lang voor de Franse tijd. Naar het waarom blijven we gissen. Wel 

https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I7784&tree=1
https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I7792&tree=1
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begrijpelijk is dat in het begin van de negentiende eeuw, als het Frans in de 
hogere kringen (zeker in de Zuidelijke Nederlanden) ‘bon ton’ is geworden, 
onze Losserse burgemeester zijn eigen naam van Govert verandert in Go-
defroi en zijn kinderen ook een serie Franse voornamen geeft. (Godefroi 
Henri, Adolf Antoine Cesar François Louis Josef, Johannes Baptiste Frederik 
August Constantijn en Cornelis Johannes Leonardus). Alle vier de zoons zijn 
in Losser geboren. 
 
Godefroi heeft zelf voor zijn oudste zoon op papier gezet, hoe zijn loopbaan 
is verlopen. We zullen hem nu even zelf aan het woord laten: 
 
‘Ik was door mijn vader gedestineerd tot regtsgeleerde, doch ook aldoor de-
zelfs vroegtijdig overlijden, konde ik uit hoofde van dat mijn vader geen ver-
mogen naliet mijne studie niet voortzetten. Ik wierd daarop klerk op het kan-
toor van den heer D.N. van Domseler, rentmeester der nationale domeinen te 
Breda; intussen was mijn halve zuster Cornelia Johanna Leonora Steenlack 
gehuwd met François de Keijzer, en woonde reeds te Goes. Na het overlijden 
van mijn vader wierdt de ad’t Schouten te ‘s-Hertogenbosch in dezelfs plaats 
aangesteld als auditeur militair/ toenmaals commissaris rapporteur ge-
noemd worden/ en dien Heer belaste mij in 1806 met de functie van commis-
saris rapporteur voor het garnisoen van Breda. Inmiddels was het kantoor 
van de nationale domeinen opgeheven. In 1809 wierd ik geplaatst als secre-
taris bij het militair gouvernement van Breda succesivelijk onder de generaal 
Donnat, den Colonel-generaal Collard en den generaal-majoor Antingh, gou-
verneur dier vesting. 
Ik leefde toen met mijne moeder van mijn inkomen, maar toen het militair 
gouvernement van Breda een einde nam en geen genoegzaam bestaan voor 
mijne moeder en mij bij het inkomen van fungerend commissaris rapporteur 
vindende, wierd ik op mijn verzoek bij besluit van den Heer directeur generaal 
der middelen ter water ad 27 december 1809 aangesteld als rijdende commis 
voor de middelen te water in het departement Gelderland, hoezeer mijn ver-
zoek luidde, om in Noord-Braband geplaatst te worden om des te beter mijne 
moeder te kunnen ondersteunen, ik heb haar altoos van mijn klein tractement 
blijven onderhouden, tot zij naar hare dochter naar Goes is vertrokken, al-
waar zij is overleden. 
In deze betrekking ben ik gebleven tot de vereeniging van Holland met Frank-
rijk, waarna ik ben geplaatst als commis op het bureau van den Heer Ver-
steeg, inspecteur bij ’s rijks belastingen in het arrondisement Almelo. Terwijl 
ik nog op dat bureau werkzaam was, wierd ik op speciaal verzoek van de in-
gezetenen der Stad Rijssen bij besluit van den heer Prefect van 27 december 
1811 aangesteld als Maire dier gemeente’. 
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In het archief van Rijssen is een document te vinden dat aangeeft dat in no-
vember 1811 Keizer Napoleon Bonaparte een van de gemeenteraadsleden, 
Jan Janssen, als maire benoemd had maar dat deze de post geweigerd had. 
Direct daarna werd G.H. Aussmonte benoemd maar deze verdween al na één 
maand. Er werd dus naarstig gezocht naar een opvolger en die werd 27 de-
cember 1811 gevonden in de persoon van Godefroi Feuilletau de Bruijn. Hij 
heeft daar, eerst als maire en na 1813 als burgemeester gefunctioneerd tot 
de reorganisatie van de gemeentelijke indeling in 1817. Op 17 oktober 1817 
wordt als zijn opvolger benoemd Jan Janssen die al die jaren ervoor steeds 
gemeenteraadslid was gebleven.  
 

 
 
In het Rijssense archief zijn vele fraaie handtekeningen van Godefroi te vin-
den. Wat opvalt bij al zijn handtekeningen is dat links, vooraan bij de krul, hij 
drie puntjes zet, tussen twee horizontale en twee (ongeveer) verticale lijnen. 
Het is het teken dat Godefroi lid was van de Vrijmetselarij. De drie punten 
staan voor Wijsheid, Schoonheid en Kracht. Maar of deze eigenschappen aan 
Godefroi kunnen worden toegeschreven valt te betwijfelen. 
We vervolgen Godefroi's autobiografie: 
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‘Bij verandering van zaken 1813, continueerde ik als burgemeester, en wierd 
ik, bij besluit van 17 augustus 1814 tot lt. Kolonel van den Landstorm be-
noemd. 
In dat zelfde jaar wierd ik bij besluit van 20 September benoemd tot adjunkt 
houtvester in het 2e jagtdistrict der provincie Overijssel, uit welk betrekking 
ik op mijn verzoek eervol ben ontslagen, in het jaar 1818, uit hoofde van mijn 
toenmaligen post van Schout & Secretaris te Losser, op de grenzen mij ter ver 
uit de kom van het district had gebragt, om naar mijn inzien als vereisch als 
adjunkt houtvester te kunne werkzaam zijn. 
Voor de toenmaals op hande zijnde reorganisatie der gemeente besturen 
waarbij de gemeente Rijssen zeer zouden worden verkleint, zooals dezelve 
dan ook is verbrokkeld, wierd ik bij besluit van den Heer directeur generaal 
der convoyen & licenten d.d. 18 juni 1816 aangesteld als Brigadier à cheval, 
te Moll, voor welke benoeming ik moest bedanken, uit hoofde ik uit mijne 
toenmalige betrekking niet zoo spoedig konde worden ontslagen wegen 
mijne nog te doene verantwoording, en de Brigade, die mij was toever-
trouwd, niet langer van een chef konde blijven gepriveerd. Ik ben toen blijven 
continueren in mijne betrekking van Burgemeester van Rijssen tot ik bij be-
sluit van 17 februari 1818 wierd benoemd tot Schout en secretaris te Losser; 
en wierd bij besluit van 17 februari 1823 ook tot ontvanger dier gemeente 
aangesteld, uit welke betrekking ik bij de reorganisatie der gemeente bestu-
ren in 1825 eervol ben ontslagen, uit hoofde van de post van gemeente ont-
vanger met dien van Burgemeester en Secretaris, volgens het reglement van 
bestuur ten platten Lande, niet compatibel was, nadat echter bij proces-ver-
baal van afgifte mijner gehoudene administratie was gebleken, dat ik boven 
mijn ontvangst uit mijn privé voor de gemeente had geavanceerd de som van  
f 434,10½. 
Bij de reeds gedachte reorganisatie van 1825 wierd ik bij besluit van 10 au-
gustus deszelven jaars benoemd als Burgemeester & secretaris der gemeente 
Losser, en wel naar de bepalingen van voorgeschreven reglement van bestuur 
ten platten Lande voor de tijd van zes jaren, en wierd ik in datzelfde jaar bij 
besluit van 21 December benoemd tot Lt. Kolonel van het 5de Bataillon rus-
tende schutterij in het voormalige 21 militie district. Na het eindigen dezer 
zes dienstjaren ben ik eervol ontslagen en niet weder aangesteld geworden’.   
 
Bij eerste lezing lijkt het of Godefroi een luisterrijke militaire loopbaan heeft 
laten schieten voor het burgemeestersambt van Losser: Luitenant Kolonel bij 
de Landstorm, Brigadier à Cheval en Luitenant Kolonel van het 5de bataillon 
rustende schutterij. Wat stelden deze rangen eigenlijk voor ? 
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Op 20 december 1813 werd in Nederland het Reglement van Algemeene 
Volkswapening, Landstorm en Landmilitie uitgegeven, waarbij onder meer 
de Landstorm werd opgericht. Alle weerbare mannen, tussen de 17 en 50 
jaar oud, dienden zich te organiseren in bataljons ter verdediging van de ei-
gen omgeving; er werd geen uniform voorgeschreven, maar iedereen diende 
een groene tak met bladeren op de hoed te dragen als kenmerk. Alleen de-
genen die de exercitie goed beheersten mochten een soort uniform en/of 
uitrusting krijgen. Echter, buiten deze regels om werden individueel of per 
eenheid wel emblemen, vaandels e.d. gemaakt en gedragen. 
Landstormmannen dienden hun eigen wapens mee te nemen; ingeval geen 
wapens voorhanden waren, werden pieken uitgereikt. Op de prent hierbo-
ven is te zien hoe sommige mannen met hooivorken waren bewapend. Naast 
de piek of de jachtbuks diende elke man een 'zijdgeweer' mee te nemen, te 
weten een sabel of kleine bijl, en een stuk gereedschap voor het verrichten 
van graaf- en belegeringswerkzaamheden.  
 
Zijn voordracht om Brigadier à Cheval te worden zou nauwelijks een promo-
tie betekenen. Wij zouden zo iemand tegenwoordig korporaal bij de Cavale-
rie noemen. Begrijpelijk dat hij liever burgemeester werd. 
Zijn laatste militaire functie was die van Luitenant Kolonel bij een bataljon 
der rustende schutterij. 
Nadat de Fransen voorgoed het veld hadden moeten ruimen kwam op 27 
februari 1815 de Wet tot het in werking brengen van art. 125 en 126 der 
grondwet omtrent de oprigting der schutterijen in werking. In die wet werd 
bepaald dat 3 procent van de mannen tussen 18 en 50 jaar schutterplichtig 
was. Op 11 april 1827 werd dat veranderd in 2 procent van de mannen tussen 
25 en 34 jaar oud. De schutterijen waren gemeentelijk georganiseerd. Er be-
stonden dienstdoende en rustende schutterijen. Dienstdoende schutterijen 
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moesten worden opgericht in gemeenten met meer dan 2500 inwoners bin-
nen de besloten kring of omtrek der gebouwen en hielden regelmatig exer-
citie- en schietoefeningen. Kleinere steden of gemeentes, zoals Losser, kon-
den volstaan met rustende schutterijen. Dit betekende dat de schutterplich-
tigen wel konden worden opgeroepen, van hen werden ook inschrijvingsre-
gisters opgesteld, maar zij oefenden niet. 
Het is dus alleszins begrijpelijk dat, toen bij het uitbreken van de Belgische 
opstand in 1830 deze ‘rustende’ schutters werden opgeroepen voor daad-
werkelijke militaire dienst, er weinig tot geen animo was bij deze ongetrainde 
en slecht bewapende mannen, om aan de oproep gehoor te geven. 
 

 
 
In de Overijsselsche Courant van vrijdag 21 januari 1831 is een uitgebreid 
verslag verschenen van de ongeregeldheden, die in en om Oldenzaal  als ge-
volg van die oproep zijn voorgevallen. 
 
Eind november 1830 werd een deel van de rustende schutterij opgeroepen. 
Zij moesten zich op 20 december om 7 uur melden op de Grote Markt van 
Oldenzaal om vervolgens naar Zwolle te marcheren. 
 
‘Dit, door alle weldenkenden met zoo veel geestdrift ontvangen besluit moest 
nu helaas in deze streeken een voorwendsel worden, om openlijk 's Konings 
welmeenende pogingen te weerstreeven. Nu werden de schandelijkste leu-
gens, aangaande den toestand onzes legers verbreid, en hetzelve als aan alles 
gebrek hebbende, afgeschilderd. 
Hoe meer de tijd, tot het uittrekken der schutterij bepaald naderde, hoe luid-
ruchtiger deze en diergelijke gesprekken werden. Behalven hier ter stede 
openbaarde zich deze schandelijke ongehoorzaamheid in de naburige ge-
meenten van Haaksbergen, Losser, Weerselo, Tubbergen, Ootmarssum en 
Denekamp. 
Eene geregelde correspondentie opende zich tusschen de manschappen dezer 
gemeenten; men maakte afspraken, sloot verbintenissen, en bereidde zich al-
zoo tot eenen formeelen tegenstand. Op Zondag den 19den December ver-
toonden zich de eerste oproerige bewegingen. Een troep onwillige schutters, 
uit de gemeenten van Haaksbergen en Denekamp, trok op het onverwachtst 
tegen den middag de stad binnen. Onder een woest gezang en geschreeuw 
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doorkruiste deze, met stokken gewapende bende, ten getale van 200 man, 
de straten, terwijl van de Oldenzaalsche schutters zich slechts weinige bij hun 
voegden’. 
 
Er volgde nog een reeks van ongeregeldheden maar de volgende dag, dus op 
20 december moesten de schutters, onder leiding van hun Luitenant Kolonel, 
Godefroi Feuilletau de Bruijn, vanuit Oldenzaal naar Zwolle afmarcheren. 
 
‘Ten 7 ure des morgens was de markt nog ledig, en na nog eenigen tijd ver-
toefd te hebben, nam de heer Feuilletau de Bruijn alléén en zonder door een  
enkelen schutter vergezeld te worden, de reis aan. Kort na deszelfs vertrek 
daagden nu de onwilligen in kleine troepen van lieverlede op, en verzamelden 
zich onder het gewone getier op de markt. Sommigen waren met groote stok-
ken, anderen met pistolen gewapend. Ten 10 ure was de bende aangegroeid 
tot ongeveer 500 man’. 
 
Wat oorspronkelijk nog gezien werd als rellen groeide in de daarop volgende 
16 dagen uit tot een heuse muiterij. De opstandelingen bleken zich steeds 
beter te organiseren en hielden vooral de angstige burgers van Oldenzaal 
maar ook een groot deel van Twente in hun greep. 
 
‘Had de policie, bij gebrek aan magt, zich onder dit alles niet genoegzaam 
kunnen doen gelden, zij was desniettemin werkzaam geweest, om dezen toe-
stand van zaken, ter kennisse der hoogere magt te brengen, en na dat elk 
weldenkend ingezetene reeds lang met ongeduld naar uitkomst had omge-
zien, kwam in den namiddag van den 6den de zekere tijding van het aanruk-
ken van troepen. Eene kolonne, bestaande uit 2 eskadrons ligte dragonders 
no. 5 en een bataillon van de 18de  afdeeling, ten getale van 700 man, onder 
bevel van den kolonel Knoll, was dien morgen uit Deventer opgebroken en 
reeds tot Goor voortgerukt’. 
 
De komst van deze grote troepenmacht zorgde ervoor dat de muiters ofwel 
vluchtten naar Duitsland, dan wel naar hun  dorpen terug gingen. De troepen 
van Kolonel Knoll gingen 15 januari weer terug naar Zwolle. Hun plaats werd 
ingenomen door 180 man van de Geldersche schutterij. Enige dagen later 
gaan de opgeroepen schutters alsnog naar Zwolle. Het artikel eindigt met de 
mededeling : ‘De rust in deze streken is na de militaire bezetting niet weder 
gestoord geworden’. 
 
Voor Feuilletau de Bruijn moet het toch wel een afgang zijn geweest dat hij 
zijn schutters niet in de hand had en met lege handen, alleen, naar Zwolle 
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heeft moeten afreizen. Hij wordt, zij het eervol, begin 1831 uit de dienst ont-
slagen. 
 
Huwelijk en gezin 
 
In zijn autobiografie schrijft Godefroi uitvoerig over zijn loopbaan tot 1831, 
maar er staat niets in over zijn verdere levensloop of over zijn huwelijk en 
gezin. 
 

 
 
Op 26 september 1785 wordt Govert (Godefroi) in Breda in de Grote Kerk 
gedoopt. Hij groeit op in Breda als zoon van een advocaat, maar zijn vader 
komt te overlijden als Govert 20 jaar oud is. Als oudste zoon heeft hij dan de 
zorg voor zijn moeder. Zijn moeder had uit een eerder huwelijk een dochter 
en nadat Godefroi uit Breda vertrokken was, is zij bij haar dochter in Goes 
gaan wonen. 
 
Na een serie kortdurende baantjes, eerst in Breda en daarna in het oosten 
van het land wordt hij dus eerst maire en later burgemeester van Rijssen. Hij 
is al die tijd ongetrouwd. 
 
Als hij als opvolger van Jan Teijlers in 1818 als schout naar Losser komt is hij 
nog steeds  ongetrouwd. Dat zal hij zes jaar blijven, maar in 1824  treedt hij 
op 38-jarige leeftijd in Losser in het huwelijk met de vijf jaar jongere Jeanne 
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Augustine Delecour. Zij was de, op 20 juli 1790 in Den Haag geboren, dochter 
van de uit Lille afkomstige François Louis Joseph Delecour en Antoinette Sar-
dijn. François was een bekende miniatuurschilder in Rotterdam en Dor-
drecht. 
 

 
Miniatuur door F.L.J. Delecour 

 
Het is onbekend hoe Jeanne in Losser terecht is gekomen. Bij haar huwelijk 
wordt vermeld dat zij al enige jaren in Losser woonachtig is. Het is niet on-
mogelijk dat zij als huishoudster bij de burgemeester is gekomen. Jeanne 
krijgt in Losser op 27 augustus 1823 een zoon die de namen Godefroi Henri 
krijgt. Als Jeanne op 8 oktober 1824 in Losser met de burgemeester in het 
huwelijk treedt is het jongetje dus al 14 maanden oud en wordt bij het hu-
welijk gewettigd. Godefroi Henri werd werktuigkundige, woonde in Lonneker 
en was directeur van een katoenspinnerij. Hij verhuisde later naar IJsselstein 
waar hij ook overleden is (+ 1901). 
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Een declaratie van de burgemeester uit 1825. 

 
Godefroi en Jeanne krijgen in Losser in rap tempo nog drie zonen. 
Zes maanden na hun huwelijk wordt de tweede zoon geboren: Adolf Antoine 
Cesar François Louis Josef (kennelijk vernoemd naar zijn grootvader van moe-
derskant) werd in april 1825  in Losser geboren, bleef ongehuwd en overleed 
in 1893 in Enschede. Hij wordt koopman in Enschede genoemd. 
 
De derde zoon, Johannes Baptiste Frederik August Constantijn werd in 1826 
geboren. Van hem is verder niets bekend en misschien overleed hij jong, net 
als hun vierde zoon, Cornelis Johannes Leonardus, geboren in 1827 en over-
leden toen hij pas één uur oud was. 
 
Hoe verging het dit gezin van Godefroi en Jeanne? 
We weten niet waar Godefroi vóór zijn huwelijk in Losser gewoond heeft 
maar eind 1823 wordt in Losser een nieuw gemeentehuis aanbesteed. Dat 
zal behalve voor de gemeentedienst ook bestemd zijn als burgemeesterswo-
ning. Na zijn huwelijk in oktober 1824 betrekt het gezinnetje dus het nieuwe 
huis en zal er tot het einde van Godefroi's burgermeesterschap  blijven wo-
nen. Maar als zijn opvolger, Eekhout, naar Losser komt blijkt dat de woning, 
die dan pas 7 jaar oud is, door algehele verwaarlozing een grondige renovatie 
behoeft. 
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Het oude gemeentehuis, tot 1873 ook burgemeesterswoning, dat stond aan 
de toenmalige Voorstraat, nu St. Maartenstraat. 
 
We hebben al gezien dat Godefroi in 1831 ontslagen werd als luitenant kolo-
nel en dat ook zijn dienstverband als burgemeester van Losser na zes jaar 
niet werd verlengd. Van Helvoort schrijft hierover:  
‘Veel genoegen heeft de gemeente Losser van haar eersten burgervader niet 
mogen ondervinden. Hij verwaarloost zijn ambt zoodanig, dat hij na een zes-
jarige bestuursperiode niet voor een herbenoeming in aanmerking komt, on-
danks het verzoek van gemeentebestuur en ingezetenen aan de kroon om 
hem uit medelijden voor zijn gezin te handhaven’. 
 
Niet veel later loopt het huwelijk van Godefroi en Jeanne op de klippen. Zij 
blijft in kommervolle omstandigheden met haar kleine kinderen achter en 
probeert in 1833 van de provincie Overijssel een jaarlijks pensioen of gratifi-
catie van honderd gulden te krijgen. In de aanvraag wordt zij genoemd de 
‘verlatene echtgenote van de ontslagen burgemeester en secretaris’. De aan-
vraag wordt afgewezen.  
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Jeanne en Godefroi blijven na hun scheiding wel beide in Losser wonen en 
later zal blijken dat, als Jeanne langdurig, ernstig ziek wordt, zij weer bij el-
kaar zijn. In het namenboekje van Veldwachter Rueg (1842) komt wel Govert 
Feuilletau de Bruijn voor, maar niet, als zelfstandig wonend, Jeanne De-
lecour. Ze zijn dan kennelijk al weer samen. 
 
Dat het ook financieel met Godefroi niet goed is gegaan blijkt uit het feit, dat 
op 28 augustus 1862 burgemeester Eekhout, per advertentie in het Macon-
niek Weekblad, laat weten dat G. Feuilletau de Bruijn in hulpbehoevende 
omstandigheden verkeert. Eekhout was, net als Godefroi, lid van de Vrijmet-
selarij en de maconnieke broeders hebben Godefroi gedurende vele jaren 
financieel ondersteund. In de elfde jaargang van het Maconniek Weeklad nr. 
36 uit 1862 komt de volgende advertentie met dankbetuiging voor: 

 
‘De hierna genoemde (Loges) ontvangen van hunnen 77-jarigen Broeder G. F. 
de B. te Losser zijnen onbegrensden dank voor de liefderijke en Broederlijke 
ondersteuning, die hij gedurende een reeks van jaren in zijne drukkende om-
standigheden en in de langdurige en zware ziekte zijner echtgenoote, die in 
den gepasseerden jare na een smartelijk lijden is overleden, heeft ontvangen, 
en welke liefderijke giften hebben bestaan, als volgt, van de  
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(Achtenswaardige) Le Préjugé Vaincu, eene geldelijke ondersteuning, bene-
vens eenige kleedingstukken voor mij en van de dames echtgenooten dier BB., 
eenige Dames kleederen voor mijne vrouw’. 
 
Hierna volgen de namen van 31 Vrijmetselaars Loges en die van de Nationale 
GrootMeester Prins Frederik, die allen tezamen fl. 429,92 financiële onder-
steuning hebben gegeven. 
Opvallend is dat melding wordt gemaakt van de kleding voor zijn vrouw. Ken-
nelijk waren Godefroi en Jeanne weer met elkaar verzoend. Jeanne is een 
jaar eerder (11 april 1861) overleden. 
Maar in hetzelfde nummer van het Maconniek Weekblad doet broeder G.F. 
de B. wederom een beroep op milddadigheid en hulpvaardigheid van de Lo-
ges: 
 
‘Die Br. - , heeft nu op zijn verzoek om eene kleine ondersteuning van de A. 
Het Vrij Geweten andermaal eene liefdegift van ƒ 10.— ontvangen, voor 
welke zoo liefderijke ondersteuning, hij dan ook aan de hulpvaardige Z. W. 
BB., dier zijnen innigsten en gevoeligen dank betuigd. 
Hij hoopt dan ook, dat de Leden der overige (Loges) hunnen hoogbejaarden, 
hulpbehoevenden Br. in zijne behoefte zullen bijstaan, daar hij thans de teu-
gen uit den kelk der armoede moet drinken en aan afhankelijkheid blootstaan 
van de algemeene liefdadigheid zijner Medebb. 
Z. W. BB. verhoort dan de bede van hem, wanneer hij wederom een beroep 
doet op UA. milddadigheid en hulpvaardigheid en hij UL. onder het nood-
teeken om eene kleine liefdegift tot zijn levensonderhoud zal verzoeken. Dat 
hij in de behoeftige en hulpbehoevende omstandigheden verkeert, blijkt uit 
de hieronderstaande verklaring van den heer Burgemeester zijner woon-
plaats, die ook bereid is aan (Loges) die zulks mogten verlangen, omtrent zijn 
gedrag en verdere bijzondere omstandigheden de beste getuigenis te geven. 
Hoe gering die liefdegiften ook mogen zijn, zal hij dezelve met het dankbaarst 
hart ontvangen ; terwijl hij de Z.\ W.\ BB. , J. G. Andriessen en Zoon zal ver-
zoeken van die edelmoedige giften in hun Maçonniek Weekblad melding te 
maken’. 
 
Wat mij in dit verhaal enigszins verbaast is dat zijn beide zoons, die dan nog 
in leven zijn, de ene directeur van een katoenspinnerij in Almelo en de ander 
koopman in Enschede, hun vader in zijn armoede laten creperen. Er lijkt veel 
oud zeer in de familie te zijn. 
 
Godefroi Feuilletau de Bruijn overlijdt op 11 juli 1872 te Windshoek, ge-
meente ambt Almelo.  
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Wat was de reden van ontslag als burgemeester? 
 
Volgens Van Helvoort heeft hij niet alleen van de ambtswoning maar ook van 
het gemeentelijk archief een puinzooi gemaakt: 
 
‘Nadat de eerste assessor Hermanus Lippinkhof enkele maanden nu het ambt 
heeft waargenomen, is in 1832 de heer Christoffel Eekhout Junior als opvolger 
van den heer Feuilletau de Bruijn benoemd. Bij zijn installatie op 3 maart ver-
klaart hij, dat het archief in zoodanigen staat van wanorde verkeert, dat hij 
het niet wenscht over te nemen, alvorens de stand van zaken van gouverne-
mentswege is opgemaakt. Aan deze omstandigheid is het blijkbaar te wijten, 
dat thans in het gemeentearchief geen stukken van vóór 1832 aanwezig zijn, 
met uitzondering van de registers van den burgerlijkenstand’. 
 

 
Correspondentie inzake de 
toestand van het archief. 
 
Ook financieel was de zaak 
niet op orde. Er zijn door de 
gemeente leningen aange-
gaan maar er is geen zicht 
op hoeveel en van wie. Eek-
hout ziet zich genoodzaakt 
deze advertentie te plaat-
sen: 
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Van een zo weinig presterende burgemeester valt niet veel te verwachten, 
maar we willen hier toch memoreren dat Feuilletau de Bruijn een rol ge-
speeld heeft bij het in kaart brengen van Losser en de kadastrale indeling. 
 
 
Op 1 juli 1818 is de gemeente Losser uitgebreid met de buurschappen Berg-
huizen, Beuningen en De Lutte, die van de gemeente Oldenzaal werden af-
gescheiden. Daarmee besloeg het grondgebied van Losser het gehele ooste-
lijke deel van het voormalig richterambt Oldenzaal. Koning Willem I wil een 
grondbelasting gaan invoeren maar daarvoor is een kadastrale indeling no-
dig. Het duurt vele jaren voordat die gereed is.  
 
 
In Losser wordt daarmee pas in 1827 een aanvang gemaakt. Eerst is het nodig 
om de gemeentegrenzen precies vast te leggen. Dat is aan de oostkant van 
de gemeente niet zo’n probleem. Daar is de grens de landsgrens, die in 
grenstractaten met Hannover en Pruisen voldoende is vastgelegd.  
 
 
Op 17 Januari 1827 meldt de landmeter/delimitateur zich bij het gemeente-
huis, waar burgemeester Feuilletau de Bruijn hem opwacht samen met twee 
‘aanwijzers’. Aanwijzers waren burgers die goed bekend waren met de lig-
ging van de markestenen, die ook de gemeentegrens gaan vormen. Ook aan-
wezig in Losser waren de burgemeesters van de gemeenten Denekamp, Lon-
neker, Weerselo en Oldenzaal. Ieder ook vergezeld door twee ‘aanwijzers’. 
Met dit gezelschap gaat Feuilletau de Bruijn op stap. Aan het einde van de 
dag weet de delimitateur waar de grens van de gemeente Losser ligt. 
 
 
Het werk ligt dan enige maanden stil maar op 27 september 1827 komt de 
landmeter weer naar Losser, gaat nog een paar plaatsen samen met de bur-
gemeester bezoeken, om preciezer geïnformeerd te zijn en daarna wordt op 
het gemeentehuis het grondgebied van Losser verdeeld in 10 secties. Ze wor-
den voorzien van de letters A t/m K. Diezelfde indeling geldt  heden ten dage 
nog. Dan gaan de landmeters daadwerkelijk aan de gang met hun driehoeks-
meting. Ze beginnen bij de oude toren op het Martinusplein. Op de rechter-
hoek is nog het koperen plaatje te zien dat het beginpunt van de meting 
vormt. (Zie foto op volgende pagina). 
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De landmetingbout met de omschrijving (intern): Grote bronzen bout in de Z. 
torenmuur; 1.08m uit de W. muur; 2.73m b.b.g. 38.075m N.A.P. (1985) 
 
De metingen verlopen niet erg voorspoedig. Door onvoorziene omstandig-
heden zijn ze pas 18 oktober 1830 afgerond. Dan duurt het nog tot 1 decem-
ber voordat de eerste kadasterkaart (de Minuutkaart) gereed is. 
 
Nu komt de derde fase: op 20 april 1831 komen twee schatters namens het 
Rijk, bijgestaan door drie, door Feuilletau de Bruijn aangewezen, burgers een 
schatting maken voor de grondbelasting, die iedere grondeigenaar moet 
gaan betalen. Op 13 augustus 1832  is de grondbelasting dan, na 14 jaar, de-
finitief vastgesteld. Maar dan is Feuilletau de Bruijn al geen burgemeester 
meer. 
 

Frans Jacobs, met medewerking van Andries Kuperus. 
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SMOKKELPROCESVERBAAL REIMERINK 
 
Smokkelen is volgens Van Dale  ‘verboden goederen, of goederen waarvoor 
rechten betaald moeten worden, heimelijk vervoeren, met name over de 
grens brengen, in- of uitvoeren’. Verder is het ook nog ‘behendig wegmoffe-
len’ en dat kwam daarbij natuurlijk goed van pas. In Overdinkel en ook in 
Losser, is er veel gesmokkeld, zeker in tijden van grote tekorten en prijsver-
schillen aan weerskanten van de grens. De periode van de Eerste Wereldoor-
log is daar een goed voorbeeld van. Nederland was weliswaar neutraal, maar 
de bevolking kreeg wel te maken met de gevolgen van de oorlog in de vorm 
van schaarste op allerlei gebied. Er werd een distributiestelsel ingevoerd en 
alles ging op de bon. Aan de grens ontstond dan ook een uitgebreide handel 
in bijvoorbeeld vetten, boter, koffie en chocolade. Want het prijsverschil en 
de schaarste leverden geld op. Bovendien waren, zeker in Overdinkel, veel 
mensen hun werk kwijt geraakt toen in 1915 de textielfabrieken in Gronau 
gingen sluiten. Smokkelen werd een mogelijkheid om het hoofd boven water 
te houden. Maar door slimmeriken werd er goud aan verdiend.  
 

In 1915 haalde Losser door de botersmokkel, met deze spotprent de landelijke 
pers. Zie ook: Oet Dorp en Marke 2017-3. 
 
Het was echter niet alleen maar romantisch en avontuurlijk, zoals de verha-
len ons willen doen geloven. Een krantenbericht in 1917 vermeldt, dat dan 
landelijk al honderden mensen de dood hebben gevonden bij het smokkelen. 
Er waren gezinnen waar de vader en grootvader het leven lieten. Het aantal 
gepakte smokkelaars liep toen al tegen de 20.000. Smokkelen was bijna da-

https://historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2017-3.pdf
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gelijks nieuws in alle kranten en werd in één adem genoemd met zeden ver-
wildering. Het was degenererend . ‘Lui overmoedig en drankzuchtig, dat wor-
den de menschen die van smokkelen een beroep hebben gemaakt en na den 
oorlog zal onze samenleving heel wat te stellen krijgen met de nieuw gescha-
pen paria’s onzer maatschappij’. De Staten Generaal boog zich over de ‘Be-
teugeling van den smokkelhandel’. Smokkelen werd dan ook streng bestre-
den. 
Bruisend Overdinkel besteedt regelmatig aandacht aan het smokkelverleden 
van ons grensdorp, onder meer door een smokkelfietsroute, waarvoor ik in 
2018 bovenstaande (aangepaste) inleiding schreef.  
Maar dan gaat de aandacht meestal uit naar de smokkelaar en zijn (span-
nende) verhalen. Daar stond natuurlijk wel een douaneman tegenover. 
Smokkelen streng aanpakken was zijn dagelijks werk en zijn gezichtspunt 
komt in het volgende proces-verbaal aan de orde.  
 

Thea Evers 
 

  
Restaurant Zum Drieland aan de Gildehauserstraat (nu Hotel/Restaurant Dri-
land), waar het hierna volgende smokkelverhaal zich afspeelt. De horecage-
legenheid is ook nu nog verbonden met de familie Berning, die al op deze an-
sichtkaart vermeld staat. 
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Proces-verbaal  
Ter vordering van zijne Excellentie de Minister van Financiën en ter vervol-
ging van de Heer Directeur der directe belastingen, invoerrechten en accijn-
zen te Zwolle, welke tot dat einde woonplaats kiest te zijnen kantoor aldaar 
Deventerstraat no. 6 verklaren wij (ik) ondergeteekende Paul Johan Arends 
kommies der 2e Klasse, ambtenaar bij ’s Rijks directe belastingen en invoer-
rechten en accijnzen, gestationeerd in Overdinkel Gemeente Losser, op de 
eed bij den aanvang mijner bediening afgelegd: dat ik voorzien van mijne 
aanstelling, mij op de vijftienden december negentienhonderd en achten 
twintig des namiddags omstreeks vier uur en vijftien minuten in dienst be-
vond te Overdinkel (gemeente Losser) in het terrein gelegen tegen over het 
Duitsche Café ‘Drieland’, zijnde op het terrein van toezicht als bedoeld bij 
artikel 177 der Algemeen Wet van den 26 Augustus 1822 staatsblad no 38 
(over de heffing en verzekering der invoerrechten en accijnzen; red.)  en uit 
de richting van de Nederlandsch – Duitsche grens op Nederlandsch grondge-
bied, twee personen zag komen aanloopen, waarvan een persoon een zak 
over zijn schouder droeg en naar de houding van deze persoon te oordelen 
bevond zich in die zak iets dat schijnbaar nogal zwaar was. 
Toen beide personen mij op ongeveer een honderd meter waren genaderd, 
werd ik waarschijnlijk door hun opgemerkt en bleef de persoon met de zak 
staan, terwijl de andere op mij afkwam en daar ik vermoedde, dat zich in 
genoemde zak goederen bevonden, welke strijdig met de wettelijke voor-
schriften werden vervoerd, sprong ik voor een hek waar ik bijstond en onder 
het uitroepen der woorden, ‘halt kommiezen, visitatie’  liep ik zoo snel mo-
gelijk in de richting van de persoon met de zak, die echter aan mijn roepen 
geen gevolg gaf, doch daarentegen zich met den zak over zijn schouder zoo 
snel mogelijk uit de voeten maakte, loopende in de richting van de Neder-
lansch - Duitsche grens, waarna ik gebruik maakte van mijn revolver en toen 
twee keer in de richting van de vluchtende persoon schoot, hetgeen alleen 
tot gevolg had, dat deze zich zoo mogelijk nog sneller voortspoedde in de 
richting van meergenoemde Nederlandsch - Duitsche grens, welke hij uitein-
delijk passeerde voordat ik hem kon inhalen. 
Op Duitsch grondgebied aangekomen zijnde, bleef hij staan en kon ik hem 
naderen, waarbij mij bleek dat het de aan mij reeds bekende Hermanus Ever-
hardus Maria Reimerink was, geboren den 25 Maart negentienhonderd en 
twee te Losser, van beroep fabrieksarbeider, wonende te Losser Wijk O no. 
16, waarbij ik hem meteen heb meedegedeeld, dat hij hiervoor een bekeu-
ring kreeg. 
Op mijn vraag waarom hij niet was blijven staan, beweerde hij, het roepen 
en schieten door mij niet gehoord te hebben, hetgeen echter als uitgesloten 
kan worden beschouwd. 
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Op mijn vraag, wat hij in dien zak droeg  antwoordde hij  ‘dat doet niets ter 
zake’. 
Hierna liep hij weer met den zak over zijn schouder over Duitsch grondgebied 
in de richting van steen (grenssteen) 2 waarbij ik hem echter op den voet 
volgde, doch over Nederlandsch grondgebied en aan het klokkende geluid 
hoorde ik, dat in de zak zich een kruik met vloeistof bevond en naar de om-
vang te oordelen, een kruik van ongeveer tien liter inhoud, zoodat hier met 
zeker frauduleuzen in- en verder ongedekt vervoer van gedistilleerd heeft 
plaatsgehad. Doch ik had niet de gelegenheid om mij van de soort der vloei-
stof te overtuigen, zoo dat ik een en ander niet kan bewijzen. 
 

  
De geschiedenis van dit druk bezochte etablissement gaat terug tot 1651. 
 
Nadat Reimerink voornoemd een eind in de richting van steen 2 had ge-
loopen en zag dat ik steeds bij hem bleef keerde hij weer terug in de richting 
van meergenoemd Duitsch Café  ‘Drieland’ en na over een afrastering van 
prikkeldraad geklommen te zijn, ging hij in den hoek van een dennenbosch 
op den zak zitten, nog steeds op Duitsch grondgebied en in mijn tegenwoor-
digheid. Thans vroeg ik hem of hij jenever in dien zak had, waarop hij ontken-
nend antwoorde. Cognac dan? was hierop mijn wedervraag, neen zei Reime-
rink, zoiets haal ik niet. 
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Hierop ging Reimerink, gevolgd door mij, weer verder in de richting van 
meergenoemd Café ‘Drieland’ en toen hij dat op ongeveer tweehonderd me-
ter afstand was genaderd, bleef hij weer staan en zegt ‘Och toe Arends laat 
mij nu maar loopen’, waarop ik hem antwoorde  ‘man hoe kom je er bij’. Och 
ja zegt hij dan verder  ‘je kunt met een oogenblik weggaan, ik zal nooit meer 
bij  ‘Drieland’ komen en nooit meer wat halen, waarop ik hem mededeelde 
dat hij zulks reeds zoo dikwijls had gezegd, doch dat ik daar niets van ge-
loofde en met de opmerking ‘Ik kan het ook niet laten’, liep hij weer met de 
vracht in de richting van genoemd Café ‘Drieland’, alwaar hij onder mijn toe-
zicht de vracht heeft heengebracht, ten minste door mij is gezien, dat hij met 
de vracht genoemd perceel is binnen gegaan en er zonder weer is uitgeko-
men. 
 
Op Maandag den zeventienden December 1928 de namiddags omstreeks 
half zeven uur, heb ik genoemde Reimerink opnieuw gehoord en na hem te 
hebben medegedeeld, dat hij op mijn vragen niet tot antwoorden was ver-
plicht, vraag ik hem of hij misschien ook papieren bij die jenever had gehad 
op Zaterdagnamiddag jl.? Doch hierop, wenschte hij niet te antwoorden en 
op de vraag of het jenever was in die kruik? antwoordde hij  ‘neen’ was het 
dan Cognac? vroeg ik hierna, doch hierop bleef hij het antwoord schuldig. 
Hierop heb ik aan genoemde Reimerink aangezegd, dat hij door de hierboven 
omschreven handelingen artikel 324 der Algemeene Wet van 26 augustus 
1822 (Stbl. no 38) had overtreden volgens datzelfde artikel en dat door mij 
deswege proces-verbaal van bekeuring tegen hem zou worden opgemaakt 
den achttienden December 1928 des namiddags vier uur, ten kantore van 
den kommies dienstgeleider Hoving te Overdinkel O no. 130, hem uitnodi-
gende hierbij tegenwoordig te willen zijn, om het des verkiezende mede te 
ondertekenen en er een afschrift van te ontvangen, waarop hij te kennen gaf 
dat hij hiervoor vermoedelijk geen vrij kan krijgen van de fabriek. Aldus op-
gemaakt op de tijd en plaats als hier voren omschreven, buiten tegenwoor-
digheid van de bekeurde, weshalve een afschrift van het proces-verbaal ter 
beschikking van bekeurde zal worden gedeponeerd te Gemeentehuize te 
Losser en gesloten te Overdinkel den achttienden December negentienhon-
derd en acht en twintig des namiddags om acht uur. 
 
De ambtenaar – bekeurder P.J. Arends 
Voor afschrift Conform De Burgemeester 
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Grensbewaking tijdens de Eerste Wereldoorlog met o.m. leden van de Duitse 
Landsturm, die ook bij de grensbewaking werd ingezet. De mannen in de don-
kere uniformen zijn vermoedelijk Duitse douaniers.  
 
Bron: wijlen Frans Reimerink 
 

Bennie Nijhof 
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ERVE ‘T SPINNERT  
gelegen in het Overdinkelseveld (de Invalsweg17)  

 
In het Achterveld gelegen aan de Ruhenbergerbeek in de grote vlakke heide-
velden niet ver van het Drielandenpunt, zijn de contouren van de boerderij 
‘t Spinnert nog te vinden. Nu aan de Invalsweg 17. In de oude straatnumme-
ring was het O 61, waarbij de O natuurlijk staat voor Overdinkel.  
Christoph Bernhard von Galen, de Vorstbisschop van Münster, heeft het met 
eigen ogen kunnen zien liggen, tijdens zijn beleg van Losser in 1665. In het 
verlengde van het erf, langs de Ruhenbergerbeek tot aan het erve Welpelo, 
heeft hij toen een legerplaats ingericht voor zijn troepen. Hij had immers wa-
ter nodig voor zijn paarden en manschappen, waarbij de boeren het nodige 
hooi moesten afstaan. Omstreeks het jaar 1900 was het Overdinkelseveld 
ook nog rijkelijk voorzien van heidevelden en ruw onbegaanbaar terrein. 
Langs de Ruhenbergerbeek en de Dinkel lagen de vruchtbare gronden. Daar 
hadden de boeren hun boerderijen gevestigd met rondom hun kötters, de 
knechten bij wie de huisvesting een vorm van hun loon uitmaakte. De heide-
velden waren eigendom van de Marke. Alleen boeren op de gewaarde erven 
hadden toestemming om hun schapen en vee op markegrond te laten gra-
zen. Het erve Welpelo was één van deze gewaarde erven. ’t Spinnert is jaren 
een kötterplaats geweest van het gewaarde erve Welpelo.  
 
Uit het boek Grondstukken en Bewoners 1832 in de Marke Losser:  
‘Huis en erf; ook genoemd : ’t Agte Part van Wilpelo of Bekkers Huis. Het was 
een boerderijtje met ’n boavenkamer en ’n achterheerd of achter-oet. In 1773 
stierf hier de vrouw van Hermen Hermelink en in 1799 de oude Hermen zelf. 
Vanaf 1887 kwam het erf in eigendom van Johannes Bekkers gehuwd op 10 
juli 1887 met Euphemia Susanne ( Feem) ter Denge’.  
 

Erve ’t Spinnert aan de Invalsweg 17. 
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De bewoners Johannes Bekkers en Euphemia Susanne ter Denge 
 
Johannes Bekkers werd geboren in Losser op 8 december 1857 uit een hu-
welijk van Berend Bekkers en Fenna Maria Reijmerink. Berend en Fenna wer-
den de ouders van Elisabeth, Johannes en Geertruida Bekkers. Johannes 
huwde Euphemia Susanne ter Denge, een telg van het gewaarde erve ter 
Denge, gelegen in het Voorveld van Overdinkel (Glanestraat 7). De broer van 
Euphemia, Bets, werd de boer op het gewaarde erve ter Denge, dat in 1933 
door een kinderloos huwelijk door de erfgenamen openbaar werd verkocht, 
met boerderij, opstallen en 90 hectare grond.  
De zus van Johannes, Geertruida Bekkers, huwde op 9 juli 1881 met Gerhar-
dus Johannes Vos. (rectificatie in OD&M 2021-4) 
Johannes huwde op 10 juni 1887, op 29 jarige leeftijd, met de 21-jarige 
Euphemia ter Denge, die het levenslicht zag op het erve ter Denge op 29 sep-
tember 1865. Het jonge paar ging wonen op nummer O 61 en had al gauw 
de bijnaam ‘t Spinnert.  Euphemia is als Spinnerts’ Feem nog bij ouderen be-
kend, toen ze later aan de Kerkhofweg 193-195 woonde. Volgens verhalen 
had ze nogal bijzondere trekjes in haar gelaat, zo weten ouderen me te ver-
tellen. In dit huwelijk overleefde Feem haar man 21 jaar. Johannes stierf op 
70- jarige leeftijd op 13 november 1927. Feem bereikte voor die tijd de hoge 
leeftijd van 82 jaar en stierf 15 september 1948. Het huwelijk bleef kinder-
loos. 
Johannes betekende veel voor de katholieke gemeenschap van Overdinkel. 
In vele commissies was hij vertegenwoordigd. In deze tijd zou men zeggen 
‘het is een vergaderboer’. Vanaf 1903, gedurende zeventien jaar, maakte hij 
deel uit van de Losserse Gemeenteraad, in de fractie van de R.K. Staatspartij. 
En op stembureaus trad hij op als voorzitter. De R.K. Staatspartij was een 
landelijke politieke partij, geleid door Dr. Herman Schaepman. Later werd dit 
de Katholieke Volks Partij (KVP). 
 
In het jaar 1910 bij het stichten van R.K. Kerk in Overdinkel, werd Johannes 
op 27 november door bouwpastoor Van Laak gekozen als eerste kerkmees-
ter, samen met  Gerardus Johannes Welpelo, in de functie van secretaris. Hij 
aanvaardde deze functie gelijktijdig met de inzegening van Gerardus Francis-
cus van Laak tot eerste pastoor in Overdinkel. Van Laak was in zijn vorige 
functie kapelaan te Losser. 
Naast deze veelomvattende commissies had hij tot aan zijn overlijden nog 
zitting in de Raad van Toezicht van de Coöperatieve Boerenleenbank te Los-
ser.  
In het verslag van het 40 - jarig jubileum van de  St. Gerardus Majellakerk 
lezen we, dat Johannes Bekkers (de Spinnert), de schenker is van de klokken, 
die later in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter werden geroofd. 

https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I9267&tree=1
https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I9271&tree=1
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In het jaar 1927 kwam Johannes dus op 70 jarige leeftijd te overlijden. Vanaf 
die tijd was er hulp op de boerderij nodig. Hannes Luijerink, een familielid 
van Gerardus Luijerink en Gertruida Bekkers, zou de aangewezen persoon 
zijn om het erf voort te zetten. Maar deze Hannes zag toch andere mogelijk-
heden en bouwde zelf een boerderij aan de Ruhenbergerweg op het Zodden-
hoes, bewoond door de familie Schildkamp. Nu nog steeds in bedrijf als vlees-
veebedrijf door kleinzoon Hans Luijerink.   
Nu er geen hulp meer op de boerderij was werd Jan Gröniger gevraagd. Jan 
was boerenknecht op het erf van de broer van Feem, Bets ter Denge, aan de 
Glanestraat 7 bij ’n Tooslag. Deze Jan had er wel oren naar en is dan ook 
vanaf dat moment de hulp op de boerderij. Jan trouwde in 1928 op het erf, 
een jaar na het overlijden van Johannes Bekkers, met Hendrika Engelina Wa-
gelaar (Rika) uit Lonneker. 
Jan Gröniger, geboren op 7 juli 1887 en overleden op 15 februari 1976, is een 
zoon van Hermann Heinrich Gröniger, geboren in Erle bij Raesfeld (D), die 
huwde op 16 januari 1886 te Neede met Carolina Maria Antonia Niehoff ge-
boren in Ahle, gemeente Heek (D). Ze werden eigenaren en bouwlieden op 
het erve Hof te Weeink te Neede.  
Jan kreeg later gezelschap in Overdinkel van zijn broer Bernhard Gröniger 
geboren op 4 december 1902, Smidke genoemd. Deze Bernard was namelijk 
van huis uit smid. In Overdinkel was er behoefte aan een smederij. De werk-
plaats had hij bij boer Smudde aan de Dubbeleweg en in 1929 bouwde hij 
een smederij aan de Hoofdstraat 122, die later werd overgenomen door B.W. 
Schulten. Bernhard was gehuwd met Johanna Marie Notkamp. Helaas werd 
Bernard niet oud. Hij stierf op 9 maart 1951. 
 
Boerderijbrand 22 augustus 1930: Krantenbericht 23 augustus 1930  
 
Overdinkel 
Hedenmorgen omstreeks half zeven brak er brand uit in de prachtig gelegen 
en in 1882 gebouwde boerderij van de weduwe Bekkers bewoond door den 
landbouwer Gröniger. Het vuur vond gretig voedsel op den zolder waar 20 
voer hooi, 12 voer rogge en enkele voeren haver geborgen waren. De ge-
heele wintervoorraad hooi verbrande. De broer van den landbouwer trachtte 
nog met gevaar voor eigen leven op het dak met emmers water den brand 
te blusschen. Nauwelijks had hij het dak verlaten of dit stortte in. Gelukkig 
liep het vee in de wei. Kalveren en varkens konden met moeite worden ge-
red. Daar er geen waterleiding was kon de plaatselijk brandweer niets uit-
richten. Omstreeks halfeen arriveerde de heer Van Helvoort, burgemeester 
van Losser. De inboedel kon ten dele worden gered. Een talrijk publiek sloeg 
den brand gade. De brand is vermoedelijk ontstaan door een lek in den 

https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I9467&tree=1
https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I9468&tree=1
https://genealogie.historischekringlosser.nl/getperson.php?personID=I9468&tree=1
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schoorsteen. Zoowel huis al inboedelwaren verzekerd, ook het hooi maar 
zeer laag. 
 
Een maand later lag er al weer een plan voor de bouw van een nieuwe boer-
derij. Architect G.H.M. Essenhuis tekende dit ontwerp en in opdracht van de 
weduwe Bekkers vond er op 27 september 1930 een aanbesteding plaats. De 
laagste inschrijver was Visser uit Oldenzaal met fl.4.800. En voor het schilder-
werk tekende Klaver Losser met fl.199. 
 

 
Dankbetuiging aan verzekeringsmaatschappij. 

 
Verhuur van de boerderij aan de fam. Gröniger - Wagelaar  
Jan Gröniger kreeg de boerderij in pacht op 17 november 1939. In de huur-
overeenkomst  worden de voorwaarden tot huur omschreven: 
Euphemia Susanne ter Denge, wonende te Overdinkel op nummer 116 Gem. 
Losser, weduwe van Johannes Bekkers verhuurt aan (Jan) Johannes Hendri-
kus Gröniger landbouwer wonende te Overdinkel nummer O 61( Invalsweg 
17), gehuwd met (Rika) Hendrika Engelina Wagelaar, beiden in eerste echt. 
Pachten een boerderij bestaande uit huis met schuren en erf , bouwland, 
weiland, wegen en hout, staande en gelegen te Overdinkel plaatselijk ge-
merkt O 61, groot ongeveer 10 hectaren, voor de jaarlijkse pachtsom van 
driehonderd en vijftig gulden, door de pachter in halfjaarlijkse termijn te vol-
doen, op den eersten mei en de eerste november. Voor het eerst op den 
eersten mei negentienhonderdveertig. 
In de overeenkomst staat o.a. dat de pachter verplicht is het gepachte be-
hoorlijk te bemesten en van alle onkruid of schadelijke zaken te ontdoen. Het 
is verboden enige overweg, voetpad of melkpad te gedogen. De verpachter 



42 ǀ Oet Dorp & Marke Losser 2020-4 

behoudt het recht voor den vrijen toegang voor zich en/of haar gemachtig-
den in en op het gepachte. 
De pachter zal het hooi, stroo, de mest en ongedorste veldvruchten moeten 
gebruiken tot voedering van zijn vee en bemesting van zijn land en zal zonder 
toe stemming van de verpachter deze niet mogen verkopen, vervreemden of 
vervoeren behoudens eventuele ter zake dwingende overheidsbepalingen. 
Tenslotte verklaarden comparanten dat een houten loodsje staand op het 
gepachte, eigendom is van de pachter en dat het buitenverfwerk en het bin-
nenverfwerk ten laste van beide partijen is, ieder voor de helft. 
E.S. ter Denge, J.H. Gröniger, F.J.M. Banning (pastoor R.K. Kerk) J.A. Derkman, 
(kandidaat notaris) en M.M.J.A. Janssen de Limpens, Notaris. 
In een akte van 17 november 1939:  
In januari1900 op de 18e wordt er nog weer een pachtcontract afgesloten 
met Jan Gröniger voor een stuk weiland en bouwland, circa een hectare ach-
ter het huisperceel nummer 116 ( Kerkhofweg 193-195) voor de som van 35 
gulden per jaar. 
Op het erf stonden ook nog twee afdakswoningen, die in de 1959 zijn afge-
broken. Deze woningen lagen ongeveer honderd meter vanaf de Invalsweg 
tegenover nummer16 (nu Reuver, vroeger Klaas Kleijzen). De afkomende ma-
terialen zijn gebruikt voor een nieuw te bouwen varkensonderkomen. 
 

 

 

 
Jan Gröniger  Rika Wagelaar. 

 
Na het overlijden van Feem ter Denge op 15 September 1948, komt de ge-
hele erfenis, de boerderij en alle opstallen en een huis Kerkhofweg 193-195 
met 2,5 hectare grond in eigendom aan de R.K. Kerk Gerardus Majella.  
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De weduwe Nijhof – Evertman krijgt het recht om het Berkenhüske, hetgeen 
zij bewoonde en dat tot het erf behoorde, met één hectare grond te kopen. 
Dit huis nr. O 66 werd op voorspraak van Feem gegund en aan haar verkocht 
vanwege de goede verstandhouding. 
Het huis (O 83) Kerkhofweg 193 – 195, gebouwd in 1912 in opdracht van Jo-
hannes Bekkers en bestemd voor hun oude dag, werd tijdens de Tweede We-
reldoorlog nog bewoond door Feem, tot het laatste jaar van haar leven 1948. 
De laatste maanden voor haar overlijden werd ze verzorgd op de boerderij, 
waar ze een slaapkamer had. Pastoor Banning bezocht haar daar dagelijks. 
Het huis (O 83) Kerkhofweg 193-195 werd door Herman Nijhof, gehuwd met 
Anneke Olde Beverborg gekocht uit de nalatenschap van Feem Bekkers – ter 
Denge. 
 

 
Bouwtekening van het woonhuis Bekkers – ter Denge (1912). 

  
Uittreksel: Akte van 17 november 1939 benoeming erfgename: 
Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen voor deze in welken vorm ook door 
mij gemaakt. 
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Ik legateer, vrij van rechten en kosten, om te worden uitgekeerd binnen zes 
maanden na mijn overlijden, aan den wel Eerwaarden Heer Thomas van Dijk, 
vroeger kapelaan te Overdinkel Gemeente Losser, eene som van tweehon-
derd vijftig gulden in contanten. 
Ik benoem tot erfgename mijner geheele nalatenschap, de Roomsch Katho-
lieke Parochiële Kerkgemeente van de Heiligen Gerardus Majella te Overdin-
kel Gemeente Losser, zulks onder den uitdrukkelijken last. Om voor hare re-
kening te nemen mijne begrafenis met Kerkelijke Uitvaart, volgens de eerste 
klasse A, welke begrafenis zal worden opgedragen aan de Roomsch Katho-
lieke Begrafenisvereniging te Overdinkel waarbij ik als mijn verlangen vast-
leg, dat ik geheel op dezelfde wijze als en naast mijn overleden echtgenoot 
wil worden begraven.  
Vastgelegd word ook in deze akte, dat zij begraven moet worden in een ei-
kenhouten kist en bijgezet bij haar echtgenoot Johannes Bekkers. 
 
Herkomst naam ’t Spinnert: 
De herkomst van de naam ‘t Spinnert is moeilijk af te leiden uit de grondstuk-
ken of verdere omgeving. Mijn vermoeden is dat Johannes Bekkers de naam-
geving ‘t Spinnert als bijnaam heeft meegenomen van de familie Bekkers - 
Reimerink, die een boerderij ’t Spinnert bewoonden aan de Losserseweg te 
Lonneker.  
Jan Gröniger had de bijnaam Dengejan meegekregen van het erve Ter Denge 
aan de Glanestaat 7 in Overdinkel, Jan was daar de knecht die de paarden 
verzorgde. Tegenwoordig zou je dit stalmeester noemen.  
 

Bennie Nijhof  
 
Bronnen:  
Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche Courant.  
Archief R.K. Kerk Gerardus Majella Overdinkel. 
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