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Omslagfoto:
Op het omslag prijkt deze keer een foto van de eerste steen van de in 1893
gebouwde Openbare Lagere School Dorp I, later ook genoemd de ‘Lange
school’. Deze steen is in het bezit van de HKL en zal worden ingemetseld in
het door Woningcorporatie Domijn nog te bouwen appartementencomplex
Zijland 2B in Losser. Dit complex zal de naam ‘Lange school’ krijgen. Zie ook
bij de informatie van het bestuur en het artikel over burgemeester Warnaars
elders in dit nummer.
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Fotoverantwoording:
Tenzij anders vermeld zijn de foto’s afkomstig uit het archief van de HKL en
van Andries Kuperus of Gerrit Wolf.
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VAN HET BESTUUR
Op het moment dat wij dit schrijven is er helaas nog weinig zicht op een wezenlijke vooruitgang in de bestrijding van het coronavirus.
Enerzijds neemt het aantal besmettingen gestaag af, anderzijds geven de verschillende mutaties van het virus nieuwe problemen. Daarbij komt dat ook
het vaccinatieprogramma niet loopt zoals aanvankelijk bedacht, kennelijk als
gevolg van verkeerde inschattingen en/of onduidelijke afspraken met producenten van de vaccins.
Op dit moment valt er dus nog niets te plannen en onze agenda blijft jammer
genoeg nog even leeg. Ook ons lokaal in ‘t Lossers Hoes blijft tot nader order
voor publiek gesloten. Op 5 maart zal wel Henk Brinkgreve op sobere wijze
worden herdacht door het leggen van bloemen bij het monument aan de
Deppenbroekweg 8.
Niet alle activiteiten liggen stil. Werkzaamheden die digitaal kunnen worden
gedaan gaan door. Er wordt gewerkt aan het opzetten van onze nieuwe website, aan verdere uitbreiding van het bidprentjesarchief en aan de ontwikkeling van een genealogische site. U kunt van deze en van andere ontwikkelingen op de hoogte blijven via onze digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief
vindt u onder andere foto's van historische gebeurtenissen en interessante
verhalen. In de laatste editie kunt u ook een uitgave van het Erfgoed Magazine Enschede en uitgaven van 'n Hoesbreef lezen. Als u deze nieuwsbrief
graag wilt ontvangen en u heeft uw emailadres nog niet doorgegeven dan
kunt u alsnog een email sturen naar secretaris@historischekringlosser.nl.
Incasso contributie 2021
Bij de vele leden, die een incassomachtiging hebben afgegeven, zal de contributie voor dit jaar in de maand mei worden afgeschreven. Leden zonder
machtiging ontvangen in die maand een nota. Aan hen het dringende verzoek om bij betaling van de nota straatnaam en huisnummer te vermelden.
Als u zich realiseert hoeveel Damhuizen, Poorthuizen, Van Huizens enz. wij
onder onze ruim 1.100 leden tellen, beseft u ook hoeveel moeite het onze
penningmeester kost om elke betaling aan de juiste persoon te koppelen.
Vooral om deze reden nogmaals het dringende verzoek alsnog een machtiging af te geven welke dan m.i.v. 2022 zal worden gebruikt. Met een machtiging bespaart u ons veel tijd en ook (verzend- en andere) kosten. Vooral die
tijd wordt bij een grote vrijwilligersorganisatie als de HKL een steeds groter
probleem. U kunt per email aan secretaris@historischekringlosser.nl een
machtigingsformulier aanvragen.
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Genealogie
Vorig jaar heeft Hans Schulten uit Oldenzaal zich gemeld als nieuw lid voor
de Historische Kring Losser. Hij kwam met ons in contact na de start van onze
genealogie website. Sinds enige maanden muteert hij ook op onze site. Hij
had in zijn eigen genealogiedatabase 62.564 personen, 21.796 families en
32.676 notities verzameld met gegevens uit hoofdzakelijk de gemeente Losser. Deze database heeft hij nu ter beschikking gesteld aan de HKL en deze is
sinds 1 februari ook geïntegreerd in onze eigen genealogiewebsite.
Voor ons bestand is dat een uitbreiding van meer dan 500%. Een prachtige
bijdrage dus.
Er is natuurlijk door deze samenvoeging wel enige overlap in de database
ontstaan, maar die wordt in de komende tijd bijgewerkt.
Bidprentjes
En ook al liggen voor het oog de werkzaamheden van de HKL stil, thuis en
incidenteel in ’t Lossers hoes wordt stug doorgewerkt. Zo heeft Jack Scholtens in februari het 30.000-ste bidprentje gescand en toegevoegd aan onze
digitale collectie.
Naamgeving flats Zijland 2A en 2B
Enkele maanden geleden zijn wij benaderd door Woningcorporatie Domijn
met vragen over de naamgeving van de flats Zijland 2A en 2B.
Op voorstel van de HKL is inmiddels besloten dat Zijland 2B, het nog te bouwen complex, de naam ‘Lange school’ zal krijgen. Sinds enkele jaren hebben
wij de eerste steen van deze in 1893 gebouwde Openbare Lagere School
Dorp I (in de volksmond de Lange school) in bezit. Deze steen zal een plaats
krijgen in het centrale gedeelte van het gebouw. Naar verwachting zal dat
komende zomer worden gerealiseerd. Het zou mooi zijn als dat op 1 juli 2021
zou gebeuren, want de eerste steen van de school werd op 1 juli 1893 geplaatst. Op de steen staat pontificaal de naam van toenmalig burgemeester
J.A. Warnaars vermeld. (Zie ook de omslagfoto van dit nummer).
Het leek ons gepast om in deze aflevering van Oet Dorp en Marke aan burgemeester Warnaars en zijn tijd, maar ook aan de Lange School enige aandacht te besteden. Zie het artikel van Georg van Slageren elders in dit nummer.
Met vriendelijke groet,
Chris Meekers, voorzitter
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SCHENKINGEN
Van de heer Norbert Diekmann, ons lid uit Gronau, ontvingen wij 2 boekjes
uit de serie ‘Zeitwort’ van de Förderkreis Alte Synagoge Epe e.V:
*‘Stolpersteine in Gronau und Epe; ein Wegweiser’, beschrijft het leggen van
de Stolpersteine, bij de huizen van de vermoorde joodse medeburgers. In
2008 en 2009 werden deze stenen daar geplaatst. Dit rijk geïllustreerde
boekje schenkt aandacht aan de huizen en de families die er woonden. Er
waren familiebanden over de grens, zoals met Zilversmit en Kleinhaus, voor
wie in Losser ook Stopersteine zijn gelegd. Zie: https://www.historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2013-2.pdf en
https://www.historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2013-3.pdf.
*‘Wechselnde Haustüren; überleben im Untergrund’. Hierin beschrijft Bert
Woudstra uit Enschede zijn kinderleven als onderduiker. Hij was 8 jaar toen
de Duitsers Nederland binnenvielen. Ook staat er een uitgebreid artikel in
over de Enschedese dominee Leendert Overduin, door Heinz Krabbe.
Ds. Overduin heeft veel betekend voor de joodse onderduikers.
De boekjes zijn ter inzage in onze bibliotheek. Van Norbert Diekmann is daar
ook ter inzage:
‘…hat des Sabbats wegen die Unterschrift verweigert’; zur Geschichte der
jüdischen Gemeinden in Gronau und Epe. 1999.
Nadere informatie: www.alte-synagoge-epe.de
*Nadat zij eerder een grammofoonplaat en bidprentjes had afgeleverd kwam
Hennie Eskes met een grote luchtfoto van Overdinkel (nog in de koker).
*Van Jan Keppels ontvingen wij uit de nalatenschap van zijn moeder een aantal schildjes. Eén van de schildjes, dat betrekking heeft op de Grebbeberg, is
erg bijzonder.

VAN DE REDACTIE
Rectificatie
Het komt niet zo vaak voor dat er een rectificatie nodig is van iets dat in een
vorige uitgave van Oet Dorp en Marke is geschreven. Van ons lid Rob Bloemen uit Voorschoten ontvingen wij echter een reactie op het artikel over
burgemeester Godefroi Feuilletau de Bruijn in OD+M 2020/4. Peter Heerink
vulde dit nog aan.
Het betreft het verhaal bij de foto op blz. 29 van dat nummer. Rob Bloemen
schrijft daarover dat de Landmetingsbout die op de foto staat niets te maken
heeft met de ‘driehoeksmeting’, maar alles met de hoogtemetingen (van bijvoorbeeld het maaiveld) ten opzichte van het ‘Normaal Amsterdams Peil
(‘NAP’). Volgens Peter Heerink gaat het echter om de vatststellingsbout die
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zich een stuk hoger in de toren bevindt. Die vaststellingsbout was een ‘aanmeetpunt’ van de driehoeksmeting als onderdeel om in het veld een meetnet (veelhoek) te construeren, waarvan de hoekpunten door metingen werden berekend in het landelijke X en Y Coördinaten systeem. De nulpunten
van dit systeem bevonden zich op de spits van de toren van Amersfoort. Het
stiftje was dus een klein onderdeel van de Rijks Driehoeksmeting. Een verfijning om gedetailleerde metingen van eigendomsgrenzen en topografie vast
te leggen in het grote geheel.
(De redactie)

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2020
Activiteiten
Na het zo goed verlopen jubileumjaar 2019, is 2020 niet zo succesvol verlopen als wij hadden gehoopt. Het coronavirus zorgde ervoor dat veel geplande
activiteiten geen doorgang konden vinden.
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 6 januari waren weer veel leden aanwezig.
De onderhoudende toets over de kennis van Losser en omgeving en het bekende HKL Nieuwjaarsdrankje en kniepertjes, zorgden ervoor dat deze bijeenkomst een succes was.
Op maandag 3 februari heeft de heer John van Zuidam tijdens de ledenavond
een lezing gehouden over zijn in 2018 verschenen boek ‘Oale groond’. In dit
boek beschrijft hij de geschiedenis van het Twentse landschap.
Door de op zondag 8 maart afgekondigde intelligente lockdown konden de
ledenavond op 23 maart en de jaarvergadering op 19 april, met het geplande
uitstapje naar Ahaus, niet plaatsvinden.
In 2020 zou ook de viering van 75 jaar
bevrijding plaatsvinden. De HKL besteedt elk jaar door middel van een
scholenproject, met onder andere een
bezoek aan Kamp Westerbork door
een groep 8 van één van de basisscholen in de gemeente Losser, aandacht
aan de Tweede Wereldoorlog, met
name in Losser. Helaas kon het dit jaar
niet plaatsvinden vanwege de maatregelen die de scholen moesten nemen
als gevolg van de corona epidemie.
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In het kader van 75 jaar bevrijding hebben Harry Dekkers en André van der
Veer het boek ‘Losser weer vrij / Oorlog Bevrijding en Vrijheid/1940-1945’
geschreven. Alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente Losser en
ook de leerlingen van het Carmelcollege in Losser hebben in de maand mei
een exemplaar ontvangen. Het boek is ook (gratis) verspreid onder onze leden. De officiële aanbieding van het boek heeft later in het jaar plaatsgevonden.
Slechts twee herdenkingsplechtigheden, waar de HKL bij betrokken was, konden op de geplande datum plaatsvinden.

Op zaterdag 15 februari werd in Glane herdacht, dat op die datum in 1945
het dorp bij vergissing werd gebombardeerd. Burgemeester Cia Kroon legde
bloemen. Ook nabestaanden van de slachtoffers, de Dorpsraad Glane, omwonenden en de HKL namen aan de plechtigheid deel.(Zie foto hierboven).
En op donderdag 5 maart werd bij de boerderij Deppenbroek 8 herdacht, dat
daar op die datum in 1945 Henk Brinkgreve werd doodgeschoten. Ook hier
veel belangstelling. Anette
Niessen-Brinkgreve (op de
foto in het midden met
haar echtgenoot) sprak namens de familie en legde
bloemen, evenals de burgemeester, de HKL en belangstellenden.
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Alle overige activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding konden helaas
geen doorgang vinden.
Tussen de eerste- en de tweede Corona golf kon er toch nog een aantal activiteiten worden georganiseerd.

Presentatie Oet Dorp en Marke 2020/3 (foto Astrid Olde Olthuis)
Op 3 september kon Thea Evers, in het bijzijn van o.a. oud-ambtenaren van
de gemeente Losser, op een voor deze tijd karakteristieke wijze, het eerste
exemplaar van Oet Dorp en Marke 2020/3, gewijd aan het 50-jarig jubileum
van het gemeentehuis, overhandigen aan burgemeester mevr. Kroon. Georg
van Slageren gaf tijdens deze bijeenkomst een presentatie over de geschiedenis van het gemeentehuis. Op de website van de HKL is uitgebreid aandacht geschonken aan dit jubileum.
De presentatie is digitaal beschikbaar op https://project.historischekringlosser.nl/gemeentehuis50jaar/

Herdenking Jo ter Laak op 7 september 2020 in Overdinkel
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Op 7 september (de datum waarop hij 1944 in concentratiekamp Mauthausen werd vermoord) is bij de vroegere woning van Jo ter Laak aan de Hoofdstraat 60 in Overdinkel een herdenking gehouden van zijn leven en verzet
tegen de nazi’s. Ter gelegenheid hiervan is er een plaquette in de tuin van de
woning onthuld.
Tijdens deze herdenking heeft tevens de uitgestelde overhandiging van het
boek ‘Losser weer vrij’ aan burgemeester Kroon plaatsgevonden.
De open monumentendagen op 12 en 13 september waren door het niet
toegankelijk zijn van de monumenten in Losser anders van opzet dan in voorgaande jaren. Om geïnteresseerden toch de gelegenheid te bieden monumenten te ‘bezoeken’ is er gekozen voor een (door Peter Heerink geproduceerde) digitale opzet. Ruim 1100 mensen hebben de digitale interactieve
rondleiding in de Maria Geboortekerk, de Protestantse kerk en de Martinustoren bekeken. Een groot succes dus.
Ook kon er op 15 september in ’t Trefhuus in Overdinkel nog een ledenavond
worden georganiseerd. Op deze avond konden de aanwezige leden genieten
van een film van het interview door Sietse Smit met de 90-jarige Lammert de
Veen over zijn oorlogservaringen, en van films over het jubileum van de zusters in Overdinkel en over het 50-jarig jubileum van het gemeentehuis, nu ‘t
Lossers hoes.

Ter gelegenheid
van de viering
van 100 jaar
zusters in Overdinkel werd bij
de H. Gerardus
Majellakerk een
Mariakapelletje
geplaatst.
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Bestuurswijzigingen
Dit jaar heeft zich ook een aantal wijzigingen voorgedaan in het bestuur. Per
1 mei is Thea Evers gestopt als voorzitter. Thea Evers is in 1984 toegetreden
tot het bestuur. In 1991 is ze voorzitter geworden en na 29 jaar deze functie
te hebben bekleed heeft zij de voorzittershamer overgedragen aan Chris
Meekers.
Het penningmeesterschap is door Harry Dekkers, overgedragen aan Gerrit
Wolf. Harry Dekkers is van 2006 tot dit jaar penningmeester geweest.
Daarnaast heeft Georg van Slageren het bestuur verlaten. Georg is in 1996
toegetreden tot het bestuur in de functie van penningmeester. Nadien is hij
tot 2019 secretaris van de stichting geweest en bleef nog een jaar bestuurslid.
Ook Gerda Hogebrink heeft in 2020 het bestuur verlaten. Sinds 1999 heeft zij
zitting gehad in het bestuur en aan verschillende activiteiten meegewerkt.
Met ingang van 1 september heeft Dick Grovenstein het secretariaat overgenomen van Peter Heerink. Deze was de opvolger van Georg van Slageren,
maar door de vele andere werkzaamheden binnen de HKL bleek het voor
hem niet mogelijk om het secretariaat erbij te doen.
Alle afgetreden bestuursleden blijven nog wel diverse activiteiten uitvoeren
binnen de HKL.
Door het niet doorgaan van de jaarvergadering kon er nog geen afscheid worden genomen van de afgetreden bestuursleden. Het afscheid zal op een later
tijdstip (in betere tijden) gaan plaatsvinden.
Namens de HKL heeft Andre van der Veer zitting genomen in de Commissie
Naamgeving (voorheen de straatnamencommissie) van de gemeente Losser.
Vergaderingen.
Het vergaderschema van het bestuur kon dit jaar niet gehanteerd worden
vanwege de coronamaatregelen. Het was niet toegestaan om met meer dan
4 personen aanwezig te zijn in onze ruimte van ‘t Lossers Hoes.
Na de vergadering in februari werd de volgende vergadering gehouden in
augustus. Naderhand bleek dit de laatste van het kalenderjaar te zijn.
Het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) is wel een
aantal malen bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken.
Aantal leden
De ledenadministratie is dit jaar nog gevoerd door Chris Meekers, naast zijn
nieuwe functie als voorzitter. Naar een opvolger wordt nog gezocht. Op 31
december 2020 had de Historische Kring Losser 1121 leden tegen 1128 leden
een jaar eerder.
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Overige zaken
Peter Heerink, Judith Nijenhuis, Harry Eulderink en Hans Schulten zijn gestart
met de opzet van een genealogische website. Tot nu zijn de verhalen over de
bewoners van dit gebied meestal vastgelegd in boeken of in artikelen in Oet
Dorp en Marke. Met het opzetten van deze genealogische website wil de HKL
een aanzet geven voor een overzicht van de bevolking van Losser, Overdinkel
en Glane door de jaren heen.
Sociale media
Vanwege de beperkingen dit jaar heeft facebook de voorkeur gekregen om
wetenswaardigheden over Losser, Overdinkel en Glane te verspreiden. Bijna
dagelijks is er op Facebook informatie verstrekt.
Daarnaast gebeurde dit via de digitale nieuwsbrief die de leden regelmatig
per mail hebben ontvangen.
Tot slot
Het bestuur wil bij deze iedereen bedanken die zich in 2020 heeft ingezet
voor de HKL.
Losser, maart 2021
Namens het bestuur van de Historische Kring Losser
Dick Grovenstein (secretaris)

Vorig jaar hebben
we weer zeer veel
donaties in de vorm
van bidprentjes ontvangen. Deze zijn
gescand en op de
website geplaatst.
Hierdoor zijn we de
30.000 alweer gepasseerd. Alle bidprentjes zijn natuurlijk terug te vinden
in ons bidprentjes
archief in onze
ruimte in ’t Lossers
hoes.
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BURGEMEESTER WARNAARS (1870 – 1906)
Enkele maanden geleden werd de HKL benaderd door Woningcorporatie Domijn met vragen over de naamgeving van de flats Zijland 2A en 2B.
Op voorstel van de HKL is inmiddels besloten dat Zijland 2B, het nog te bouwen complex, de naam ‘Lange school’ zal krijgen, naar de ‘bijnaam’ van de in
1893 gebouwde Openbare Lagere School Dorp I. De eerste steen van deze
school werd op 1 juli 1893 geplaatst. Op de steen staat pontificaal de naam
van toenmalig burgemeester J.A. Warnaars vermeld. Lees hierbij ook de mededelingen van het bestuur.
Inleiding
Vanaf 1844 moest de in 1811 tot stand gekomen gemeente Losser een burgemeester delen met Oldenzaal. Aan die situatie kwam een eind toen bij de
tienjaarlijkse volkstelling van 1870 meer dan 5000 Lossernaren werden geteld. Burgemeester mr. G. Waller koos ervoor om in Oldenzaal te blijven.
Als opvolger werd in juni 1870 Jan Arnold Warnaars benoemd. Warnaars
combineerde de functies van burgemeester en gemeentesecretaris.
Toen Warnaars als burgemeester aantrad werkten de meeste inwoners van
de gemeente Losser in de landbouw. Andere beroepen werden vaak als nevenberoep uitgeoefend.
De gemeente bestond uit enkele geïsoleerd liggende boerenplaatsjes in een
weinig bekende oosthoek van Nederland, zonder groeikracht, zonder handelsgeest en zonder vertier. Losser was met de buitenwereld verbonden
door een erbarmelijk slechte kleiweg naar Oldenzaal, waar bovendien nog
tol werd geheven. Om over de wegen naar Enschede of de Beekhoek maar
te zwijgen. Dat waren niet meer dan karrensporen. Toch was er in 1890 wel
enige nijverheid. In veel huizen in het dorp was het geluid van weefgetouwen
te horen. ‘Langs welke weg men Losser ook binnentreedt, men is na de flinke
wandeling prettig gestemd’, lezen we in een reisgids uit 1889. ‘Aan de westzijde is het dorp het schoonst en het netst. Het eigenlijke dorp heeft een zeer
eigenaardig voorkomen: de huizen liggen zeer onregelmatig verspreid. Veel
huizen staan met de achterdeur naar de straat en hebben een vergaarplaats
van fecaliën aan de straatzijde’. De mesthopen lagen dus voor de deur. Mest
was zeer belangrijk, ook voor de ontginning van de woeste gronden in de
marke. ´Er is weinig vertier; geen enkele tak van nijverheid vindt men er zoo
vertegenwoordigd, dat het een vermelding waard is. Losser miste de hulpbronnen om in een matig bestaan van zijn bewoners te voorzien; terwijl deze
vroeger bij hun landbouwbedrijf als handwevers in huis werkten en daardoor
in hun onderhoud voorzagen, gaan dan al dagelijks honderden arbeiders naar
de fabrieken in Gronau.
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De Lange school
Er waren in de gemeente Losser in 1890 drie openbare lagere scholen, één
in Losser, één in De Lutte en één in Beuningen. Volgens het gemeenteverslag
verkeerden de school in Losser en die in Beuningen in een goede staat. ‘De
school in De Lutte is echter zeer slecht en zal verbouwd worden’.
In 1806 was er een wettelijke regeling voor het onderwijs gekomen, waarna
er openbare scholen gesticht werden. In Losser gebeurde dat in 1807 aan de
huidige Teylersstraat. In 1843 was de school al bouwvallig en te klein. Naast
hotel Smit kwam een nieuwe openbare school.

De nieuwe school uit 1843.
In 1846 meldde Harm Boom, redacteur van de Provinciale Overijsselsche en
Zwolsche Courant: ‘Losser heeft ene zeer goede school die in den zomer door
200 en des winters door 280 kinderen wordt bezocht.’ Bij gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden werd de school in 1893 gesloten. Er werd nieuw gebouwd aan de huidige Langenkamp en de school kreeg de naam Openbare
Lagere School Dorp I. In de volksmond de ‘Lange School’.
Na de financiële gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder onderwijs
(vanaf 1917) kregen de protestanten van Losser in 1930 een eigen school met
vier lokalen in een deel van de Openbare Lagere School Dorp I. Om de bokken
van de schapen te scheiden werd er wel op het schoolplein een muur gebouwd …
In 1956 kregen openbaar en protestants onderwijs elk de beschikking over
nieuwe gebouwen. Openbaar onderwijs: De Springplank aan de Braakstraat
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(in 1999 verhuisd naar de Saller). De protestantse school verhuisde naar de
Kloosterstraat en heet nu Meester Snelschool.
De oude school aan de Langenkamp deed nog tot 1992 dienst als huishoudschool ‘De Brinkhorst’.

De Lange school’ eindigde als Huishoudschool ‘De Brinkhorst’
De Slag om Losser
Burgemeester Warnaars is een autoriteit en duldt weinig tegenspraak. Hij
zorgt samen met de pastoor en de dominee, ieder uiteraard op zijn eigen
terrein, voor orde en rust.
Jan Arnold Warnaars, burgemeester van
Losser van 1870 – 1906.
Het klassenbewustzijn van de arbeiders ontwaakte. Men kwam in opstand tegen de lage
lonen en de lange werkdagen. Er was over
het algemeen een grote angst voor sociale
onrust. Socialisten en anarchisten joegen de
burgerij de stuipen op het lijf. Op een zondag
in 1894, toen iedereen uit de kerk kwam gebeurde er iets waardoor Losser, met aan het
hoofd burgemeester Warnaars, zelfs de landelijke pers zou halen. Op zondag 20 mei
werden de kerkgangers zo tegen half twaalf,
Oet Dorp & Marke Losser 2021-1
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geconfronteerd met een groep van ruim vijftig ´rode` demonstranten uit ‘de
stad`. Zij waren gekomen om zich, zoals men dat noemde, ´recht te verschaffen`. De burgemeester wist van hun komst, maar voelde zich zo zeker van zijn
zaak, dat hij de aangeboden assistentie uit Oldenzaal had afgeslagen. Hij kon
het karwei zelf wel klaren, samen met de dorpsveldwachter Straatsburg.
Maar het liep allemaal anders. Het werd een enorme vechtpartij, waarbij
zelfs schoten vielen. De burgemeester kreeg een kogel in zijn jas en de veldwachter een schot in de schouder. Eén van de betogers overleed een maand
later aan de opgelopen verwondingen. De zaak had een gerechtelijke nasleep
en de rode voormannen werden veroordeeld, wat in de socialistische pers
van die dagen een enorme golf van verontwaardiging, haat en woede deed
oplaaien. Deze turbulente gebeurtenis zou de geschiedenis ingaan als de
´Slag om Losser`.
Burgemeester Warnaars vond overigens dat er in Losser niet echte armoede
heerste. Zo ontving de gemeente Losser in 1888 uit de nalatenschap van H.P.
Gelderman te Oldenzaal een bedrag van duizend gulden ´ten einde die op de
beste wijze te besteden voor de algemene armen van Losser`. Warnaars was
echter van mening, dat er maar weinig armen in de gemeente waren. Hij
stelde voor de gelden te besteden voor een vast fonds en zo nodig de jaarlijkse rente te verdelen over de algemene armen.
Opgestoten in de vaart der volkeren
Het gemeentebestuur wordt in 1890 gevormd door de burgemeester, samen
met twee assessoren (wethouders) en de gemeenteraad, bestaande uit elf
raadsleden.
De gemeente Losser telde in 1890 4.711 inwoners; 2.423 mannen en 2.288
vrouwen. 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. Landarbeiders vanuit Drenthe, Zuid-Oost Friesland en uit de ‘kop’ van Overijssel, die door de landbouwcrisis zonder werk
kwamen te zitten, trokken naar Twente.
Gelukkig waren er in Losser mensen die tot het inzicht kwamen dat goede
verbindingen onmisbaar waren voor de ontwikkeling van de gemeente. Dat
leidde er toe dat er steeds meer wegen werden verhard en ook dat er in 1903
een tramlijn naar Losser werd aangelegd. Deze lijn verbond Losser met Oldenzaal en Gronau. De aanleg was een particulier initiatief, maar werd door
de arme gemeente Losser wel voor een periode van twintig jaar gesubsidieerd met 600 gulden per jaar. Burgemeester Warnaars speelde een belang-
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rijke rol bij de komst van de tramlijn en had er ook persoonlijk geld in gestoken. ‘ … dat de lijn veel mocht bijdragen tot den bloei der gemeente Losser’
was de wens van de burgemeester bij de opening op 18 juli 1903.

Feesttrein bij de opening van de tramlijn op het station Losser
Afgemeten aan de groei van het inwonertal hebben de tramlijn en andere
verkeersverbindingen inderdaad veel voorspoed gebracht. In 1925 telt de gemeente 13.354 ingezetenen. De meeste inwoners vinden dan hun werk in de
textielfabrieken van Enschede en Oldenzaal. Eerder ook in Gronau, maar
door de sluiting van de grens gedurende de Eerste Wereldoorlog was daar
abrupt een eind aan gekomen.
Burgemeester Warnaars had deze ontwikkeling
overigens niet meer meegemaakt want hij overleed plotseling in 1906.
Jan Arnold Warnaars werd begraven op de protestantse begraafplaats aan de Kloosterstraat in
Losser. De grafsteen is bewaard gebleven. (Foto
hiernaast).
Georg van Slageren
Bronnen:
Katern in Gemeentegids 2011 (Georg van Slageren) en Losser omstreeks 1890 (Thea Evers).
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EEN BIJZONDER OORLOGSVERHAAL
Hendrik Welpelo en Jacob van Duin tijdens de slag om de Moerdijkbrug in
Dubbeldam, mei 1940.
Hendrik Welpelo (Gerardus Hendrikus) wonende op het eeuwenoude erve
Welpelo gelegen aan de Ruhenbergerbeek in Overdinkel, werd geboren op
30 december 1905 in Overdinkel. Van beroep was hij landbouwer. (Hij was
de vader van Gerhardus Hendrikus, genoemd Gerard (1935-2008), die veertig jaar lang werkzaam was bij de gemeente Losser).
Jacob van Duin werd geboren op 8 februari 1904 in Noordwijk aan Zee en
was werkzaam in de bollenteelt.
Mobilisatie Nederlandse leger 1938
In 1930 werden Hendrik en Jacob opgeroepen om hun eerste dienstplicht te
vervullen, het waren crisisjaren met in Duitsland al politieke onrust.
Hendrik Welpelo als kok in militaire dienst
Op 28 augustus 1938 werd het
Nederlandse leger gemobiliseerd. Hendrik Welpelo werd
opgeroepen om het land te verdedigen. Hij was ingedeeld bij
de staf van het 28e Regiment Infanterie en zijn functie was kok.
Hij had dus niet direct met gevechtshandelingen van doen.
Toen de Duitsers op 10 mei
1940 met een grote overmacht
Nederland binnenvielen, was er
geen houden aan en Hendrik
nam ook deel aan de gevechten
in de frontlinie. Zijn regiment
was bij de verdediging tegen de
Duitsers ingezet bij Park villa
Amstelwijck in Dubbeldam, een
dorp op het eiland van Dordrecht.

Oet Dorp & Marke Losser 2021-1

ǀ

19

Voor de inval van de Duitsers, tijdens de mobilisatie, trok Hendrik veel op
met Jacob van Duin uit Noordwijk aan Zee, zijn oude dienstmaat die hij weer
tegenkwam. Ze konden het altijd bijzonder goed met elkaar vinden en spraken over hun afkomst, gezinsomstandigheden en uiteraard over hun toekomst. Een steeds terug kerend thema in hun gesprekken was ook de dreiging van een Duitse inval, hoe zou dat aflopen. Immers Duitsland had al veel
landen de oorlog verklaard en was er binnengevallen. Ondanks de toezegging dat Nederland neutraal zou blijven, hielden de Duitser zich niet aan de
afspraken en verklaarden Nederland de oorlog. In de dagen voor de Duitse
inval waren Hendrik en Jacob niet gerust op de goede afloop. De geruchten
over de sterkte van de Duitse troepen bereikten hen ook. Op 10 mei, de dag
van de Duitse inval, sneuvelden Jacob van Duin en vijf maten van de staf na
een ongelijke strijd. Van hun peloton, bestaande uit 40 personen, hebben er
vijftien het overleefd.
Inval van de Duitsers
Op 10 mei voerden dus ook Hendrik en Jacob strijd tegen de Duitsers. De
gevechtshandelingen vonden plaats in Park villa Amstelwijck Dubbeldam op
het eiland bij Dordrecht. In de gevechtshandelingen zochten Jacob en Hendrik dekking achter een muurtje. De Duitsers schoten op een geweer waarover een militaire jas hing in de veronderstelling, dat daar een Nederlandse
soldaat zich achter verschuilde. Nadat er over en weer werd geschoten dacht
Jacob een betere dekking te vinden in een verderop gelegen greppel. Hij
werd ontdekt door een Duitser, die een handgranaat achter hem aan wierp.
En dat werd Jacob noodlottig, hij raakte zwaar gewond. Hendrik sprong hem
te hulp. Het was echter te laat, Jacob was er te ernstig aan toe. Hendrik boog
zich over Jacob heen, die nog even een aantal woorden tegen hem sprak:
‘zorg je voor mijn vrouw en kinderen?’, waarop Hendrik zei: ‘Ja Jacob, dat
beloof ik’. Jacob overleed en Hendrik werd in de schermutselingen ook gewond door een afgeketste kogel in zijn hoofd en gevangen genomen.
Tegen de avond werden de krijgsgevangenen in groepen afgevoerd. Het was
al schemerig en Hendrik wist te ontkomen en zocht dekking in het naast de
weg gelegen struikgewas.
Na uren niet te zijn ontdekt, kroop hij tevoorschijn. Hij probeerde eerst met
fluitsignalen of de kust veilig was. Na enig signaal kreeg hij een vertrouwd
signaal terug. Het was een pelotonsmaat die ook ontsnapt was. Samen zochten ze naar overgebleven soldaten van hun compagnie. Na enige uren dwalen vonden ze aansluiting bij een groep Nederlandse militairen. Zij vertrouwden Hendrik en zijn medevluchter niet, gezien het Twentse dialect van Hendrik, dat erg verwant is met de Duitse taal. Na een aantal namen genoemd
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te hebben van hoog geplaatste officieren in zijn onderdeel, bleek één van
genoemde officieren onder de groep aanwezig te zijn, die Hendrik herkende.
Hoe het verder gegaan is heeft Hendrik nooit verteld. Wel is zeker dat hij uit
eigen beweging, vermoedelijk lopend weer thuis is gekomen, via het gebombardeerde Rotterdam. Eenmaal in Losser aangekomen bij zijn zwager en zus
die een aannemersbedrijf hadden, werd er naar Overdinkel gebeld. Via het
parochiehuis werd de familie ingelicht en werd Hendrik door zijn vrouw en
oudste zoon per fiets opgehaald bij zijn zus in Losser.
In Noordwijk aan Zee aan de Stijntjesduinstraat 15 verliep het anders. Hier
kwam op 20 mei 1940 het bericht, dat Jacob van Duin was gesneuveld. In de
brief werd alleen vermeld:
‘J. van Duin 29 RJ Begraven in Wieldrecht. Villa Amstelwijck. God sterke U.
Namens de Militaire Geneeskundige Dienst te Dordrecht’.
Nadien kwam er een bericht van de ADM staf 1-28-RJ, opgesteld door H. Goris te Apeldoorn, met de inhoud, dat er een gedenksteen zal worden geplaatst voor de gevallen kameraden in Dubbeldam bij kasteel Amstelwijk in
Dordrecht. In dit bericht werd tevens gemeld dat H. Welpelo het laatste uur
bij het overlijden van Jacob aanwezig was geweest. Naar aanleiding van dit
bericht werd een brief door de familie Van Duin gericht aan het adres van de
staf ADM 28 RJ, en gevraagd of er nog persoonlijke bezittingen waren en of
er meer bekend was over de laatste uren voor het overlijden van Jacob. Op
16 juni 1940 kwam er bericht, dat brieven en persoonlijke spullen verloren
waren gegaan door plunderingen. In dit bericht werd wel het adres doorgegeven van Hendrik Welpelo, wonende in Overdinkel Gemeente Losser nabij
Enschede, te adresseren G.H. Welpelo Overdinkel (Gemeente Losser).
Na ongeveer twee jaar van kommer en kwel in Noordwijk aan Zee, werd de
familie Pietje (moeder) van Duin er door de bezetters op gewezen, dat men
moest vertrekken uit het duingebied en werd hun huis gevorderd vanwege
de bouw van de Atlantikwall. Vele kustbewoners vertrokken en werden opgevangen in bestaande opvanglocaties, die eerder werden gebruikt voor opvang van Joodse dwangarbeiders. Kampen in het oosten van het land, Kloosterhaar en Balderhaar. Mevrouw van Duin zag dit niet als een oplossing. Nadenkend dacht ze aan Jacob zijn dienstmaat Hendrik: ‘wat zou die Hendrik
Welpelo voor ons kunnen betekenen’. Er werd een brief opgesteld en verzonden naar het adres in Overdinkel. De brief kwam over en werd keurig door
de postbode in Overdinkel bezorgd. Eerst was er verbazing in huize Welpelo,
om na twee jaar een brief van de familie van zijn gesneuvelde dienstmaat te
ontvangen. Hendrik had Jacob toegezegd, alles wat hij kon doen, ook inderdaad te doen voor diens gezin. Na overleg met zijn vrouw en overige familie
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op de boerderij, werd een brief gestuurd naar de familie Van Duin in Noordwijk met de mededeling, dat men welkom was in Overdinkel. Alle voorbereidingen in huize Van Duin werden getroffen en op 15 januari 1943 vertrok
moeder Van Duin met haar vier kinderen Teun, Cees, Jan en Jaap vanuit
Noodwijk aan Zee met de trein naar Enschede en met de bus verder naar het
onbekende Overdinkel. Bij de r.k. kerk werd uitgestapt en de buschauffeur
gaf als aanwijzing : ‘die weg inlopen tot over de brug, links is de boerderij van
de familie Welpelo’. De weg was onverhard en een modderpoel, het begon
al te schemeren, maar na een kwartier werd de boerderij bereikt. Onwetend
wat ze konden verwachten, immers Hendrik en zijn familie waren vreemden
voor hen. Natuurlijk had de familie Van Duin wel van Hendrik gehoord tijdens
Jacob zijn verlof in de mobilisatietijd.

Boerderij het Welpelo
Na een lange vermoeiende reis werd de eindbestemming dus bereikt, tegen
half zes in de namiddag. De hele familie was aanwezig, ook Hendrik zijn broer
Geert. Na een hartelijk welkom en ontvangst en kennismaking was de tijd
aangebroken om te gaan rusten. Voorbereid op de uitbreiding op de boerderij werden de slaapplaatsen aangewezen. Er was een probleem, er waren te
weinig slaapkamers voor allen op de boerderij. Moeder Van Duin met Jan van
7 jaar en Jaap van 5 jaar konden samen op een kamer. Voor de twee oudste
kinderen, Teun van 10 jaar en Cees van 8 jaar werd een oplossing gevonden
bij broer Geert en zijn vrouw Mia, die in een nieuw gebouwd huis woonden.
Geert en Mia woonden, vanaf de boerderij ongeveer 100 meter over de Ruhenbergerbeek aan dezelfde weg richting het dorp. Zo kwam er op de boerderij van Hendrik Welpelo en in het gezin van Geert Welpelo meer reuring.
Het gezin van Hendrik telde drie kinderen, Geert, Haini en Ria. Broer Geert
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en Mia hadden twee kinderen, Bennie en Marietje. De oorlog vorderde, de
Van Duins schikten zich in hun lot. Hun geluk bij een ongeluk was ook, dat
men hier in het oosten de Hongerwinter 1944-1945 is ontlopen. Dat was voor
achtergebleven familie en kennissen in Noordwijk wel anders.
Verblijf in Overdinkel tijdens de oorlog
Het gezin Welpelo bestond dus uit vader Hendrik, moeder Marie en de drie
kinderen Geert, Haini en Ria. Ook woonden Aleida, een zus van Hendrik (genoemd Zus), en een boerenknecht Hein Boerstra, op de boerderij.
Tijdens het verblijf in Overdinkel werd het gezin Van Duin ogenomen als hun
eigen familie. Iedereen had zijn taak en werkte mee op de boerderij. De familie Welpelo was rooms-katholiek en de Van Duins waren gereformeerd.
Maar dat was een bijkomstigheid, daar werd niet moeilijk over gedaan. ‘Hendrik zei: ‘Ieder gelooft dat er maar één God is, dus we geloven allemaal in
dezelfde God, alleen ieder op zijn eigen manier’. In het dagelijkse leven hielden ze zich aan hun eigen geloof. De kinderen gingen zo ook gescheiden naar
de katholieke- en de christelijk school en zondags werd er gekerkt naar eigen
geloof. Aan tafel werd gebeden in elk zijn geloof. De Welpelo ’s hadden toen
al een oecumenische inslag. Bij het eten wees Hendrik er één aan om voor te
bidden, ‘doe bist aan de beurt’. Wie aangewezen werd bad voor in zijn eigen
geloofsovertuiging. Maar het was natuurlijk toch een opgave voor beide gezinnen om er wat van te maken. En ook het dialect moest wennen. Maar dat
ging snel.

Familiefoto: v.l.n.r. Zus Welpelo, Teun van Duin, Jaap van Duin, Marie Welpelo, Gerard Welpelo, , Haini Welpelo, Ria Welpelo, Cees van Duin, Hendrik
Welpelo, Jan van Duin en Pietje van Duin.
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Dat beide vrouwen Marie van Hendrik en Mia van Geert, van geboorte Duitsers waren, had geen invloed. Beide vrouwen voelden zich als Nederlanders.
Hendrik diende in het Nederlandse leger, terwijl zijn zwagers voor de Duitse
weermacht dienst moesten doen. Het wrange is dat er een broer van Mia
gesneuveld is in het Duitse leger. Het moest zo zijn! Met de Duitse soldaten,
die regelmatig op het erf vertoefden, hadden de vrouwen al gauw een oplossing bedacht. Van hun broers plaatsten ze foto’s op de schoorsteenmantel.
‘Ach Sie sind Deutsche’, zeiden de soldaten dan. Problemen op de boerderij
deden zich tijdens oorlog dan ook minder voor. Al bleef het altijd oppassen.
De jongens Teun, Kees, Jan en Jaap, groeiden in die drie jaar door en werden
al echte Tukkers en opgenomen in de Noaberschop. Zij hadden voor hun
doen een aantal fijne jaren op de boerderij.
De oorlog liep op zijn eind, 2 april 1945 werd Overdinkel bevrijd door de Engelsen. Na de bevrijding verbleef men nog een aantal maanden op de boerderij en in augustus 1945, toen alles in rustiger vaarwater was gekomen, vertrok het gezin Van Duin, naar hun geboorteplaats Noordwijk aan Zee. Hun
dankbaarheid was niet onder woorden te brengen.
Na de oorlog bleef het contact tussen beide families. Verjaardagen werden
niet vergeten en er ging geen jubileum of huwelijk voorbij, rouw en trouw,
of de Van Duins waren present in Overdinkel en omgekeerd de familie Welpelo natuurlijk ook in Noordwijk aan Zee. Nu 75 jaar na het einde van de
oorlog, zijn er nog steeds goede contacten en wordt dit verhaal niet vergeten
door de volgende generaties. (In het bidprentje van Gerard Welpelo in 2008,
wordt ook gerefereerd aan de liefdevolle omgeving op de boerderij, samen
met de inwonende familie Van Duin; red.)
28e Regiment Infanterie

De man helemaal links op de foto is Hendrik Welpelo. Helemaal rechts Jacob
van Duin.
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Korte geschiedenis:
Tijdens de meidagen 1940 was de staf van 28 R.I. ingedeeld bij de Groep Kil
en fungeerde daar als infanteriestaf voor de infanterieonderdelen van de
Groep Kil. Een feitelijke regimentsstaf vormde ze niet wegens het opdelen
van het regiment over de gehele groepssector, welke door de waterwegen
Kil en Hollands Diep was gescheiden. In elk der drie segmenten van het
Groepsvak was een deel van, of een geheel bataljon van het regiment ingedeeld. I-28.Ri was in haar geheel op het Eiland van Dordrecht gestationeerd.
Daar was tevens een sectie mortieren bij ingedeeld. I-28.RI werd op 10 mei
in de ochtend vrijwel gehalveerd in sterkte. De bataljonsstaf, inclusief staftroepen en een halve sectie MC, werd in Amstelwijck in haar geheel gevangen genomen toen Amstelwijck werd overvallen door parachutisten. Het regiment had 43 gesneuvelden te betreuren, allen gevallen tijdens de strijd om
het Zuidfront en op twee man na allen op 10 en 11 mei. De slachtoffers waren
4 officieren, 5 onderofficieren en 34 zogenoemde minderen.
(Bronnen: Zuidfront Holland 1940).
Bennie Nijhof, mevrouw R. Reinink-Welpelo en Yvonne Reinink

BROMMERS KIEK’N IN LOSSER
In de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw stonden er altijd veel
brommers buiten bij feesten en partijen. Auto’s waren nog onbetaalbaar
voor de gewone man, maar dat gold niet voor brommers. Naast het gemak
dat je van een brommer had was het vaak ook een statussymbool. Ieder zijn
merk, liefst met veel kleur en ‘opgevoerd’ met knetterende knalpijpen die
voor grote rookpluimen zorgden.
En een statussymbool moet bekeken worden. Vaak werd dit als smoes gebruikt om een meisje mee naar het fietsenhok te krijgen en daar eens te bepraten of het meisje trek had in verkering of om eens los te gaan in een lekkere zoenpartij. Ieder Tukker weet precies waar je het over hebt als je zegt
‘brommers te gaan kiek’n’.
Ik ga nu niet naar het fietsenhok om brommers te kiek’n maar ga wat over
brommers en hun berijders vertellen.
Nozems uit Enschede slaags met rijkspolitie in Losser
Onlangs kwam ik in het bezit van een knipsel uit een krant van maandag 12
augustus 1963. Of het de Twentsche Courant is of Dagblad Tubantia, kan ik
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niet nagaan, maar ach … ‘wat maakt het ook uit’, beide kranten zijn al jaren
geleden samen gegaan en heten nu De Twentsche Courant Tubantia.
In de inleiding van het artikel, dat mijn aandacht trok, wordt gemeld dat ‘de
Losserse Rijkspolitie het gistermiddag op heeft moeten nemen tegen een
grote groep Enschedese bromnozems’. Bij de woorden politie en de zestiger
jaren in Losser moest ik onmiddellijk denken aan politieman Johan Smellink,
wiens foto en levensverhaal zijn opgenomen in ‘Het meisje in de Froenstraat’, dat prachtige in 2005 door de HKL uitgegeven boek met ruim honderd
door Norbert Klein tussen 1979 en 1995 gemaakte portretten van bekende
en minder bekende Lossernaren. Toen ik dat boek erbij pakte, met in mijn
hoofd behalve het woord ‘politieman’ ook het woord ‘brommer’ kwam ik ook
het portret van Izak Brommer tegen.

Izak Brommer (foto Norbert Klein).
Om misverstanden te voorkomen: Izak is een eerzame tuinman, die in 1997
na veertig jaar trouwe dienst bij de gemeente met pensioen is gegaan. Leest
u zijn verhaal ook maar eens na in ‘Het meisje in de Froenstraat’. Als u het
(uitverkochte) boek niet bezit, kunt u de tekst vinden op de website van de
HKL waar alle foto’s en teksten (van Thea Evers) uit het boek zijn opgenomen.
Eén stukje uit de tekst wil ik u hier niet onthouden omdat daarin een dorpsbeeld met ‘brommers’ geschetst wordt dat heel wat liefelijker is dan het
beeld uit de krant van augustus 1963.
Er was net een nieuwe openbare lagere school gebouwd (de Springplank) en
in het oude gebouw, de voormalige ‘Lange School’, werd huishoudonderwijs
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gegeven. De vorming en opleiding van meisjes vond hier plaats onder leiding
van juffrouw Velers. In latere jaren werd het straatbeeld daar dagelijks bepaald door jongens met glimmende bromfietsen, die hun vriendinnetje kwamen ophalen of een glimp van de meisjes wilden opvangen als de ramen
openstonden.
Waar blijft die flinke politie nou?
Nu terug naar 11 augustus 1963. De politie werd geconfronteerd met Enschedese bromnozems. Sommigen spreken van vijftig, anderen van wel honderd
jeugdige bromfietsers, die op die zondagmiddag op uitdagende wijze door
Losser en Overdinkel reden met het doel hier de zaak op stelten te zetten.
Volgens de politie waren bij deze bromfietsers geen Losserse jongelui betrokken. Omstreeks 16.00 uur had de politie genoeg van de uitdagende houding
van de bromfietsers, die kreten slaakten als ‘Waar blijft die flinke politie
nou?’ Bij de melkfabriek op de Gronausestraat werd de surveillancewagen
dwars op de weg gezet en vier agenten, met gummistokken bewapend, stelden zich in slagorde op toen de nozems uit de richting Overdinkel naderden,
keurig twee aan twee rijdend. De politie slaagde erin de groep te verspreiden. Enkele nozems pleegden verzet, zodat ook een paar keer van de gummiknuppel gebruik moest worden gemaakt. De groep stoof in alle richtingen
uit elkaar en vanaf dat moment was het weer rustig in Losser.
Het gebeuren was voor honderden Lossernaren wel aanleiding om naar de
Gronausestraat te gaan om het verloop van deze hedendaagse ‘Slag om Losser’ goed te kunnen zien.
Het liep in 1963 dus beter af dan de strijd op de Enschedesestraat op zondag
20 mei 1894 tussen Enschedese socialisten aan de ene kant en burgemeester
Warnaars en veldwachter Straatsburg aan de andere kant. Bij die strijd kreeg
de burgemeester een kogel in zijn jas en de veldwachter een schot in zijn
schouder. Bovendien was er aan de kant van de ‘roden’ een dode te betreuren. (Zie elders in deze aflevering het artikel over burgemeester Warnaars).
Volgens de krant probeerden de Enschedese bromnozems ook nog bij een
cafetaria in Overdinkel en bij een café in Losser binnen te komen. Cafetariahouder Game vreesde moeilijkheden en deed daarom zijn deur op slot.
Ook café De Taveerne in Losser, waar een grote groep Losserse jongeren binnen zat, ging op slot. De kastelein (Hoogedonk?) stuurde de jongens naar boven en wist ze tot kalmte te manen. ‘Als ik ze niet had tegengehouden, waren
er doden gevallen’, vertelde hij aan de krant. Tegenwoordig spelen sociale
media een belangrijke rol bij het organiseren van bijeenkomsten van relschoppers. In 1963 ging dat nog heel anders, zo blijkt uit het krantenartikel.
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Cafetaria Game in vreedzamer tijden (met brommers en meisjes).
De Enschedese bromfietsers zouden afgesproken hebben naar Losser te gaan
om het daar op te nemen tegen de ‘Bende van Zorro’. Op de textielfabrieken
zouden onder jeugdige bromfietsbezitters briefjes zijn verspreid met het verzoek om zondagmiddag mee te gaan naar Losser.
De Telegraaf van 7 augustus 1963
Misschien was de actie van de Enschedese bromnozems wel een reactie op
gebeurtenissen van een week eerder. In de Telegraaf van 7 augustus 1963
wordt van die gebeurtenissen uitgebreid verslag gedaan.
‘Door de arrestatie van drie raddraaiers en het naar zijn vaderland terugsturen van een Spanjaard is de rust hier in Losser teruggekeerd’, vertelt gemeentesecretaris A.J. Buis aan een verslaggever van de Telegraaf.
Wat was het geval? In het toenmalige Hotel Centraal (Hut/Olde Heuvel) waren 42 Spaanse gastarbeiders ondergebracht, die bij Vredestein in Enschede
werkten. Zeventien van hen waren pas een week daarvoor aangekomen.
Zondagmiddag waren enkele Spanjaarden aan het wandelen toen zij door
bromnozems werden bedreigd. Eén van de Spanjaarden had de avond tevoren een trap gekregen van een bromnozem. Het gevolg was een vechtpartij,
waarbij de bromfietser hulp kreeg van vrienden. Het liep allemaal met een
sisser af, maar de Spanjaarden waren gewaarschuwd en hadden daarom,
toen ze zondags weer gingen wandelen, een knuppel bij zich.
In de Brinkstraat kwam het die zondagmiddag tot een eerste confrontatie.
De Spanjaarden probeerden vrede te sluiten maar dat liep op niets uit. Bij
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het r.k. verenigingsgebouw, op de hoek van de Gronausestraat / huidige Dr.
Frederiksstraat, troffen de groepen elkaar weer en na een (voor de hand liggende) Babylonische spraakverwarring trokken drie nozems een mes. De
Spanjaarden kozen eieren voor hun geld en bliezen de aftocht. Maar ’s
avonds leken de poppen echt aan het dansen te gaan. Een grote groep Spanjaarden ging, gewapend met knuppels en ijzeren staven, de straat op. Van de
nozems was niemand te bekennen. Wel was het halve dorp uitgelopen om
getuige te zijn van een ‘lekkere’ knokpartij. Maar de politie trad, volgens de
krant, snel en tactvol op en wist de Spanjaarden terug te krijgen naar hun
hotel. Eén Spanjaard die het te bont maakte en zijn makkers maar bleef opjutten, werd een dag later op de trein naar huis gezet.
De politie spoorde nog wel de nozems op die een mes hadden getrokken. Zij
moesten zich al enkele weken later bij de politierechter in Almelo verantwoorden.
De Bende van Zorro
Het Algemeen Handelsblad van 20 augustus 1963 doet, onder de kop
‘Twentse politie heeft handen vol aan bromnozems’ verslag van een zitting
van de politierechter in Almelo, een dag eerder. Aan de orde was een zaak
tegen vier bromnozems uit de gemeente Losser, die terechtstonden wegens
openbare geweldpleging tegen in Losser woonachtige Spaanse gastarbeiders
op zaterdag 3 en zondag 4 augustus 1963. De vier verdachten maakten deel
uit van een Losserse bende, die zich ‘Bende van Zorro’ noemde. Bepaalde
doelstellingen had de club niet, leden hadden alleen de ‘plicht elkaar te helpen zodra één van hen in moeilijkheden verkeerde’. De overige activiteiten
beperkten zich tot het op bromfietsen door Losser razen en (niet onbelangrijk) het geregeld aftuigen van Duitsers (en van jongeren uit andere plaatsen,
met name Glanerbrug). De verdachten werden streng gestraft. ‘Wie overigens zou denken dat Losser verlost was van ongeregeldheden’, schrijft de
correspondent van het Algemeen Handelsblad tot slot, ‘komt bedrogen uit.
Een week nadat de vier raddraaiers werden opgepakt verschenen ongeveer
75 Enschedese jongeren op hun brommers in het dorp met de kreet: Waar is
die flinke politie nou? Wel, de politie was snel ter plaatse en sloeg de groep
uit elkaar …’.
Uit het verhaal over politieman Johan Smellink in het ‘Meisje’ blijkt dat hij
één van de vier politiemensen was die op 11 augustus 1963 op ‘doortastende
wijze’ een eind maakten aan het nozemprobleem in Losser. De foto op de
volgende pagina komt overigens niet uit dat boek, maar stamt uit de 60-ger
jaren. In de tekst wordt ook nog melding gemaakt van een van regeringswege
verschenen rapport over de ‘maatschappelijke verwildering van de jeugd’.
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Politieman Johan Smellink in actie.
(Dit rapport besteedde ook aandacht aan de
zorgelijke situatie van de jongeren in Losser,
die samen met de volwassenen dagelijks in de
bus naar de textielfabrieken in Enschede gingen en onderweg dingen hoorden, die nog niet
voor hun oren geschikt waren. ‘Zich vermaken,
dat hebben grote groepen van de arbeidende
jeugd als ideaal voor ogen, wanneer zij denken
aan de vrije avonden en aan de Zaterdagmiddag en Zondag’).
‘… en dan flink met de gummiknuppel er overheen.’
Ook de krant waarmee ik dit verhaal begon maakt zich zorgen want naast het
artikel staat onder de kop ‘Toch geen burgerwacht?’ een redactioneel commentaar. Na een wat cynische inleidende beschouwing over schijngeleerde
populair - wetenschappelijke werkjes over het nozemdom, die alleen worden
gelezen door psychologen, psychiaters en pedagogen, stelt men vast dat het
nozemdom groeit als kool en vooral in Twente steeds weliger begint te tieren. De benden beginnen in plaatsen als Almelo, Enschede en Losser aan tirannie te doen. Ze storten zich al een beetje in de organisatie en verenigen
zich, zoals gisteren in Losser, tot nog net niet gewapende groepen, in getal
sterker dan de brandweer. Daar staat ieder tehuis voor jongelingen, ook al
heeft dit nog zulke mooie sjoelbakken, machteloos tegenover. De situatie
doet denken aan dorpse toestanden van twintig of dertig jaar geleden, toen
geen jongen uit de ene plaats het waagde met een meisje uit een andere
plaats te verkeren. Tot onze spijt is de politie geneigd te zeggen: ‘Het valt wel
mee…’, al slaan zij er tot onze voldoening nu en dan flink met de gummiknuppel overheen.
Dat is dan ook het enige argument waarvoor de knetterjongens zwichten. De
aanvallen worden gelukkig steeds afgeslagen. Maar de nozale legertjes blijven steeds weer aanvallen. En dat is een voorhoofd vol denkrimpels waard.
Er hoeft toch geen Twentse burgerwacht ingesteld te worden?
Die burgerwacht is er voor zover ik weet niet gekomen en met de meeste
bromnozems uit die tijd zal het ook wel goed gekomen zijn. Als ze nog leven
zullen ze allemaal zo’n beetje van mijn leeftijd zijn en dan zijn ze de meeste
wilde haren inmiddels wel kwijt.
Georg van Slageren
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GEBEURTENISSEN ROND HET ERVE SCHOLTE
HONIGLO IN 1794
Inleiding

De boerderij Erve Scholte Honiglo aan de Denekamperdijk in Losser
Het erve Scholte Honiglo was een gewaard erf en vanaf 18 mei 16941 was
het Dorp Losser eigenaar. Een eeuw later was het verpacht aan Janna Beernink (1728 - 1799), weduwe van Gerrit Scholte Honiglo (1732-1777). Ze was
de dochter van de gereformeerde schoenmaker Jan Lubbertsen Beernink
(1704 – 1775). Begin 1794 berichtte ze aan het bestuur van Dorp Losser dat
ze dat jaar de pacht op 11 november wilde beëindigen. De Setters ofwel de
dorpsbestuurders Jan Keller (1725 - 1799), Gradus Lippinkhof (1728 - 1796)
en de smid Hendrik Keilvers (1759 - 1820), kondigden daarop een openbare
verkoop aan. De eerste twee Setters waren gereformeerd, de laatste katholiek. Hun opvatting was dat de religie van de toekomstige huurder er niet toe
deed. Het dorp was immers de eigenaar. Ze publiceerden daarop een document, waarin op basis van 12 artikelen werd vastgelegd waar de pachters
zich aan hadden te houden als zij de boerderij wilden huren op basis van de

1

Frans Jacobs; Recht en onrecht in de Marke Losser (Losser 2014) 74.
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komende zes jaar2. Opzienbarend was het plan om de boerderij, de schaapskooi, het bakhuis, de lijftocht en de landerijen te gaan splitsen in twee percelen. De lijftocht zou worden afgebroken. In plaats daarvan zou op het perceel een vrij riant gebouw met een schuur neergezet moeten worden op kosten van de huurders. Voor de financiële garantie moesten de kandidaten
over twee borgen beschikken. Opmerkelijk was dat het Dorp Losser bovendien hand- en spandiensten eiste; iets wat juist in die tijd in Twente een heftig juridisch onderwerp was.

Ligging van het erve Scholte Honiglo (kaart uit 1906)
De aanbesteding
Rond april 1794 had de aanbesteding plaats en op 8 mei werd aangekondigd,
dat voor het eerste perceel Jan Hendrik Molthof (1761 – voor 1811) uit De
Lutte met een huur van 132 gulden jaarlijks de hoogste bieder was. De borgen waren zijn broer Gerard Boerrigter (1758 - 1833) uit De Lutte en Jan Hendrik Elderink alias Hengelman (1747 - 1803). De laatste was geboren in De
Lutte maar door zijn huwelijk met Christina Elderink (1754 - 1821) werd hij
2

HCO Toegang 0033 Drostambt Twente Inv. Nr. 578 Protestantse ingezetenen van
Losser x katholieke ingezetenen van Losser. De lidmaten van de gereformeerde gemeente van Losser vorderen dat de hoeve Scholtinkhof te Honiglo onder Losser zal
worden verpacht aan de protestantse hoogste bieder op die pacht. De zetters en
vele inwoners van het merendeels katholieke Losser verzetten zich daartegen. Incompleet. Het vonnis is bewaard.
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landbouwer op het erve Elderink. Na de publicatie van de biedingen was er
24 uur ingeruimd voor nader beraad. Tot ieders verassing kwam er toen een
bod dat hoger was dan alle voorafgaande.
De reactie van Dominee Jacobus Immink (1748 – 1806)
De huurders van de boerderij Scholte Honiglo waren altijd gereformeerd geweest en dat moest zo blijven meende dominee Jacobus Immink en vele van
zijn geloofsgenoten waren dat met hem eens. De pachter van de Ravenhorst
Berent Lukes alias Lukassen (1761-1831)3 geboortig uit Losser, gehuwd met
Anna Sophia Beernink (1743-1821) de zus van eerder genoemde weduwe,
werd benaderd om een beter bod te doen dan Jan Hendrik Molthof. Dat aanbod kwam er. De basis was een jaarlijkse huur van 162 gulden en een vooruitbetaling van 500 gulden aan huur om de nodige werkzaamheden aan de
boerderij te bekostigen. Het aanbod werd ondertekend door 24 gereformeerden4.
Karkesproake Paneel in de
Hervormde Kerk van Hellendoorn
Om goedkeuring te verkrijgen
van het aanbod van Berent
Lukes stuurde de dominee
een brief aan baron Arend
van Raesfelt tot Elsen (1725 1807), residerend in Diepenheim en sinds 1790 Drost van
Twente. Behalve de brief waren bijgevoegd het aanbod en
de 12 condities van de huur.
3

Berent was reeds vanaf 1780 pachter en toen hij in 1816 de pacht beëindigde liet
hij Ravenhorst volkomen verwaarloosd achter. Heinrich Voort, Haus Ravenshorst
bei Gildehaus ein früherer Rittersitz, in: Bentheimer Jahrbuch 1997 Heimatverein
der Grafschaft Bentheim. 9-11.
4
Al in de Middeleeuwen deed de pastoor iedere week na de kerkdienst vanaf de
kansel de afkondigingen, die voor een breed publiek bestemd waren. Iedereen bezocht immers de kerk. Zo werden onder meer de markevergaderingen aangekondigd. De pachters moesten dan de eigenaar van hun erf, de goedsheer, hierover informeren. Ook werd hier de verkoop of verpachting van een erf bekendgemaakt,
evenals aanstellingen voor de schutterij en bepalingen betreffende het weiden van
vee en de verhuur van hooilanden. De term Karkesproake wordt nog in de Hervormde kerk van Hellendoorn gebezigd.
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Benadrukt werd in de brief dat velen het aanbod zeer positief waardeerden.
Op emotioneel gebied werd de Drost gevraagd om gevoel te hebben voor de
benarde toestand van de gereformeerden in Dorp en Marke Losser. Gesteld
werd dat de gereformeerden in de minderheid waren en dat de katholieken
van alles zouden proberen om het mooie aanbod van Berent Lukes te gaan
dwarsbomen. Immink besloot zijn brief als volgt: ‘Dat ’t Uwe Hoogwelgeboren Gestrenge als dan behagen zal en mag onze Kleine Kuddeken te ondersteunen en te helpen voortplanten dat wij voor de meerderheid van haar niet
behoeven te zwigten. En wij in deze onze billijke en te gelijk voordelige conditiën mogen Triomfeeren’. Op 14 maart 1794 stelde de Drost dat het aanbod
van de vreemdeling Jan Lukes de aantrekkelijkste was maar dat hij eventuele
tegenreacties tot voor 28 mei 1794 eerst afwachtte. Deze schriftelijke correspondentie bereikte echter pas op 24 mei de Setters. Via hun advocaat
Bernardus ten Pol (1762 - 1814) uit Enschede stelden de Setters aan de Drost
dat zij niet adequaat kunnen reageren voor of op 28 mei op de documenten
van Immink. Ze hebben te laat (24 mei) zelf de documenten gekregen. Het
bevatte volgens hen vele ongerijmdheden en onwaarheden. Zij verzochten
uitstel tot na Pinksteren (8 juni). De Drost stemde met het verzoek in.
De tegenreactie
De katholieke setter Hendrik Keilvers kwam in actie. Hij vond de nog ongehuwde Jan Berend Welpelo (1767 - 1829), de vierde zoon van Berend Welpelo (1730 – 1805), bereid om een tegenbod te doen. Als borg werd genoemd de timmerman Jan Keilvers (1752 - 1821) en als getuigen traden op
de timmerman Jan Luierink (1735 - 1812) en Assuerus ter Glane (voor 1725 1799). De offerte, ondertekend door 30 dorpslieden, werd naar de Drost gestuurd. Allereerst werd gesteld dat de pachter van Scholte Honiglo ook bewoner van dat erf moest worden. Verder werd opgemerkt dat alle toezeggingen van Berend Lukes ook gerespecteerd gingen worden door het tegenbod maar dat de jaarlijkse pachten over de zes jaren gezien ƒ 26 per jaar gunstiger zouden uitvallen. Op 17 juni 1794 stuurde de drost de offerte toe aan
dominee Jacobus Immink. Deze reageerde hierop tezamen met drie vooraanstaande gereformeerden, te weten de schoolmeester en koster Hermannus
Bonke (1763 - 1845), de setter Gerardus Lippinkhof en de koopman Theodorus Teijlers (voor 1729 - 1795) met een brief aan de Drost. Daarin stelden ze
dat hun opvattingen gestoeld waren op het kerkerecht maar dat ze nu, om
verdere kosten te vermijden, gaarne de beslissing overlieten aan de Drost.
Als extra ondersteuning schakelden 27 katholieke inwoners de Enschedese
rechter Willem Philip Carel Greve (1768 - 1833) in, om te onderzoeken in
hoeverre de actie en de tegenreactie gestoeld waren op waarheid. Twee personen Gerrit Blokhoff (1761-1830) tapper en bakker, en Geerlig Hengelman

34

ǀ

Oet Dorp & Marke Losser 2021-1

(1766 - 1816) bouwman, werden op 7 juli 1794 ondervraagd over de inhoudelijke waarde van beide aanbiedingen. Beide beaamden de juistheid.
Tenslotte publiceerde Frederik Carel Willem Rühlein (1725 - 1800), rechter
van het gericht Oldenzaal, op 10 juli 1794 een decreet. Eerst gaf hij een opsomming van alle documenten, vervolgens meldde hij dat gegadigde Berent
Lukes zich wilde terugtrekken. Zijn voorstel was om een hernieuwde aanvraag uit te schrijven, gezien er nu één kandidaat was overgebleven.
Raadsels
Wat er sindsdien gebeurd is kan tot nu toe nog niet verklaard worden. Wellicht zijn twee externe oorzaken daar debet aan. Allereerst was er einde 1794
sprake van een ernstige besmettelijke ziekte, de zogenaamde rode loop. In
Losser waren er in de periode 20 september tot 28 november in totaal 42
slachtoffers te betreuren en slechts drie personen zijn in die periode overleden om andere redenen. Direct daarna was er een aantal militaire activiteiten in de periode december 1794 tot halverwege 17955. Allereerst kwamen
de geallieerde troepen, in volgorde Hessen, Hannoveranen en Engelsen. Zij
verschansten zich achter de Dinkel richting Duitsland. Vervolgens kwamen
de Fransen en ontstonden in maart 1795 allerlei schermutselingen. Op 3 april
1795 werd tussen de Fransen en de Preussen de vrede van Basel getekend
en werd de Bataafse Republiek gesticht.
Verbazingwekkend is, dat bij de volkstelling einde 1795 duidelijk werd, dat
niet Jan Berend Welpelo de pachter van het erf Scholte Honiglo geworden
was. Het was de gereformeerde Geerlig Kwekkeboom alias Op de Wagt (1736
- 1800), getrouwd met Gesina Walhof (1752- 1828 ). Geerlig was geboren in
Losser maar nu afkomstig uit Lonneker. Behalve het echtpaar waren er nog
10 eigen kinderen, die in de gewaarde boerderij kwamen te wonen. Geerlig
huurde het erf voor 6 jaren tegen Fl. 195 per jaar. Daarna waren het Sander
Schouwink (1747 - 1834) en Jan Kwekkeboom (1786 - 1851) die het roer overnamen6. Na 1810 werd de katholieke Joannes Beernink (1769 - 1834) pachter van het erf Scholte Honiglo. Hij was gehuwd met Euphemia Nijenhuis alias
Agterhuis (1788 -) geboortig uit Bentheim. Op het wonnershuis woonde de
katholieke Jan uit het olde Noortkamp alias Warger (1759 - 1841) gehuwd
met Mine Agterhuis (1776 - 1833) afkomstig uit de Lutte.

5

Hennie Kok, ‘Was 3 april ook een Bevrijdingsdag?’, in: ’n Hoesbreef (Maart, Nr. 1
2020) 50-57.
6
Bron: Document van Pastoor Brouwer. De pastoor geeft helaas zelf niet een bron
aan.
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Slotsom
Wat zegt dit alles? Het is een
indicatie van een sterk veranderende wereld. Terwijl dominee Immink al vele collega’s
had, die aanhangers waren
van het nieuwe gedachtegoed,
de Verlichting, geloofde hij
nog in de verbondenheid tussen de Gereformeerde Kerk en
de Staat. Als de protestantse
Drost Sigismund von Heiden
Hompesch (1731 - 1790) nog
geleefd had, zou de wens van
Immink om een gereformeerde pachter aan te stellen
beslist gehonoreerd zijn. Vier
jaar later begon het idee van
‘Scheiding van Kerk en Staat’
echter vorm te krijgen.
Drost Sigismund von Heiden Hompesch (1731 - 1790).
Hennie Kok
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EEN OUDERWETSCHE BOEREN-VERHUIZING
“NAOBERPLICHT” IN DE LOSSERSCHE BUURTSCHAP “DE ZOEKE”.
In de gemeente Losser worden evenals in verschillende andere Twentsche
plattelandsgemeenten, nog allerlei oeroude gebruiken in eere gehouden.
Zoo toonde gisteren de buurtschap „De Zoeke" de traditie van den „naoberplicht" bij een verhuizing niet vergeten te zijn. De buurtschap zou n.l. een
nieuwen inwoner krijgen. Op het erve Zwavering, eigendom van den heer A.
Ledeboer te Enschede, zou de landbouwer J. Oldenhof uit de buurtschap
Oele, bij Hengelo, zijn intrede nemen, en in verband daarmede kwam de vorige week de geheele buurtschap bijeen om de verhuizing van den nieuwen
buur van Oele naar De Zoeke te bespreken. De jongeren wilden, met het oog
op den grooten afstand, voor gezamenlijke rekening een auto huren, maar
de ouderen wilden van zoo'n modern vervoer niets weten. Zij wilden de traditie geheel en al handhaven en ondanks den afstand den nieuwen buurman
met zijn geheele hebben en houden, ten teeken dat hij welkom was in hun
midden, met paard en wagen halen. En wat de ouderen wilden gebeurde.
Om vijf uur in den morgen stonden veertien, met paarden bespannen wagens gereed om naar Oele te vertrekken. 't Was nog donker en om aan de
wet te voldoen moest elke wagen voorzien zijn van drie brandende lantaarns.
Niet ieder beschikte evenwel over drie lantaarns en vandaar dat men tevoren
de geheele omgeving rondgeweest was om het ontbrekende te leenen. Het
was ongeveer acht uur in den morgen toen de wagens te Oele arriveerden.
Aangenaam was de familie Oldenhof verrast door het bewijs van hartelijkheid en het vriendschapsbetoon van haar toekomstige buren. Die veertien
wagens bewezen, dat in De Zoeke het gevoel voor „naoberplicht" sterk ontwikkeld was en de landbouwer Oldenhof kon dan ook niet nalaten te herinneren aan het spreekwoord: „Een goede buur is beter dan een verre vriend."
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Ook in Oele kende men dien burenplicht trouwens, want de Oeler buren hadden er al voor gezorgd, dat de oogst naar Losser overgebracht was.
Met vereende krachten werd have en goed opgeladen. Volgens de traditie
viel de toekomstige naaste buur de eer te beurt voorop te rijden met de zoogenaamde „kleedwagen". Dan volgden de wagens met het huisraad, de meubelen, landbouwgereedschappen, enz. Het vee werd met vrachtauto’s vooruit gezonden en in De Zoeke namen buren voorloopig daarover de zorg op
zich. Om één uur in den middag kon men naar Losser vertrekken. Onderweg
werd eenige malen halt gehouden en dan deed de flesch de ronde.

Omstreeks half zes arriveerde de stoet in het dorp. De duisternis was reeds
gevallen: de lantaarns waren ontstoken en zoo maakte de lange rij wagens
een fantastischen indruk op de velen, die nieuwsgierig geworden door het
daverend wagengerammel, naar buiten gekomen waren. Om zes uur werd
het erve Zwavering bereikt. Daar wachtte den nieuwen bewoners al weer
een verrassing, want buurvrouwen hadden gezorgd voor een heerlijken
maaltijd. De inwendige mensch werd geducht versterkt en daarna werd het
verhuisgoed van de wagens geladen en zooveel mogelijk op de juiste plaats
gebracht. Het liep tegen half tien, toen men hiermede gereed was en de buren, tevreden in het besef traditiegetrouw den „naoberplicht" vervuld te
hebben, huiswaarts, keerden. Thans rust op den nieuwen inwoner van de
buurtschap nog volgens het oude gebruik de plicht, om, ten teeken dat hij de
hulp zijner buren geapprecieerd heeft, een „naobermaol" aan te richten, een
feestmaaltijd voor de geheele buurt.
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Uit ‘Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant’ van 11 maart
1936
Naschrift:
Wim Oldenhof, kleinzoon van bovengenoemde ‘landbouwer J. Oldenhof uit
de buurtschap Oele’ vertelde mij over de actuele Noaberplicht nog het volgende.
‘Lief’
In 1987 werd de buurtvereniging De Zoeke opgericht. Directe aanleiding was
een huwelijksjubileum van de familie Aveskamp. Ter gelegenheid van dit
feest werd een ‘boog’ opgericht, waarvoor de mannen samen het groen haalden en de vrouwen roosjes maakten. Na het feest werd de boog afgebroken
en ‘verkocht’. Die verkoop hield in dat mannen en vrouwen samen een kring
maakten en de pet lieten rondgaan, waarin ieder geld kon deponeren. Het
bruidspaar had een wekker gezet en degene die op het moment dat de wekker afging de pet in handen had, had de boog gekocht en mocht de inhoud
van de pet houden. Maar praktijk was dat de inhoud naar het bruidspaar ging
als bijdrage in de kosten van koffie en drank bij het opzetten en weer afbreken van de boog.
Bij een geboorte is het gebruikelijk dat de noabers een ooievaar opzetten en
ook weer afbreken. Beschuit met muisjes, koffie en een borrel horen daar
traditioneel bij. En natuurlijk wordt ook de kleine bewonderd.
De buurtvereniging heeft een bestuur dat jaarlijks een fietstocht en een
buurtfeest organiseert. In het najaar ook nog een klootschietwedstrijd of iets
anders, bijvoorbeeld een barbecue. Ook voor de jeugd tot en met 12 jaar
wordt regelmatig iets georganiseerd. En de mannen uit het bestuur zorgen
elk jaar voor een kerstboom in de Zoeke.
Enkele jaren geleden heeft met name het ‘Zoeker herenkoor’ er voor gezorgd
dat er weer een Peperbus terug is gekomen in de Zoeke. (Zie Oet Dorp en
Marke 2018/1). Het herenkoor is inmiddels omgezet in een ‘brainstormclub’,
oftewel een heren sociëteit, die maandelijks ‘vergadert’.
‘Leed’
Als iemand uit de Noaberschop is overleden worden de twee naaste noabers
ingelicht. In overleg met de familie verzorgen deze twee naasten het ‘aanzeggen’ van het overlijden bij familie en buren.
Soms wordt bij de uitvaart de kist door de noabers gedragen, twee mannen
voorop en zes dragers. Soms wordt er voor het afscheid van het erf een ereboog gemaakt. Als de familie dat wil laten de noabers ook de kist zakken.
Georg van Slageren
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Door de coronapandemie hebt u de niejoarsvisite van de HKL met de traditionele boer’njongs en knieperkes moeten missen. Maar van dat drankje kunt
u in het onderstaande gedicht alsnog genieten.

BOER’NJONGS
Dat pröt rechtevoort van sjips en van slaatjes,
van bölkes vleis met ‘ne pin d’r in,
van nazzi-weet-ik-völ bi-j de Sjieneez’n,
aj d’r van heurt dan ve’geet ow ’n zin!
Dat drèèjt rechtevoort aspeerzjes in scheenk’n,
dat is toch gin ett’n vuur ‘nen boer?
En doar moj dan sjuuderans bie dreenk’n,
want de wien dee is as azien zo zoer!
Dat knooit rechtevoort met gevulde eier’,
dee kwam’n toch a vol bi-j de hoonder vandàn?
Ze èt Fraanse kééz’en ze goat hen fondúúj’n
’t lekt van de stoet en ’t steenkt oet de pan!
Woar is de tied van de kreent’nstoet’n,
van de Boer’njongs en de proem’n op sap?
al dat ni’jwetske spil dat maj’t ze wa hoal’n
vuur énen tèèler met kéérnmèèlkse pap!
Hennik van ’n Scheenken
(Henny Hamhuis, 1927-2011)
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KUNSTGEBIT LATEN MAKEN

IN LOSSER?

Varwijk zit om de hoek!
> Makkelijk
bereikbaar
> Gratis parkeren
voor de deur
weg,
> Vlak aan de rond
tegenover
n
Toyota Peterma

> op 7 min. afstand van De Lutte
> op 8 min. afstand van Beuningen
> op 15 min. afstand van Losser

Het adres voor kunstgebit, klikgebit, reparaties en opvullen. Altijd gratis advies!
Oldenzaal Zandbreeweg 14, 0541 - 523444 | Enschede Emmastraat 201, 053 - 4303021 | www.tpp-varwijk.nl

Al weer meer dan 28 jaar aan de ‘Labdiek’

Gronausestraat 28
7581 CG Losser
Tel. 053 - 538 80 90

info@drukkerij-jansen.nl
www.drukkerij-jansen.nl

