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W as hij nu een bevrijder die het
katholieke geloof weer de ruim-
te wilde geven? Of veeleer een
bruut, die enkel op uitbreiding

van de Münsterse macht uit was?
In Duitsland wordt die vraag inmiddels ge-

nuanceerd beantwoord. Maar zoals zo vaak
kende het historische debat in Nederland eeu-
wenlang een protestante en een katholieke vi-
sie op de Münsterse bisschop Von Galen.

Veertig jaar geleden nog maar laaide die
strijd in Losser even in alle hevigheid op, zo
blijkt uit een mooi verhaal in het herfstnum-
mer van Oet dorp en marke, blad van de Histori-
sche Kring Losser (HKL), dat geheel aan de es-
capades van Bommen Berend in 1665 is ge-
wijd.

Het bestuur van het grotendeels katholieke
Losser neigde er in 1975 toe een nieuwe wijk
in Overdinkel naar Von Galen te vernoemen.
Een idee dat vervolgens, ook in de HKL, op ver-
zet stuitte van niet-katholieken. Die zagen in
de bisschop vooral een ‘stroper en plunderaar en
aartsvijand van de protestanten’, zoals de kran-

ten het samenvatten. Vanwege de weerstand
zou de geplande Van Galenkamp uiteindelijk
Het Welpelo gaan heten.

De felle toon weerspiegelde oudere discus-
sies in het dorp. Zo schilderde C.J.A. van Hel-
voort, van 1919 tot 1944 burgemeester en ama-
teur-historicus te Losser, Von Galen als groot-
moedig steunpilaar van Twentse katholieken.
En de brand van Losser in september 1665 was
volgens Van Helvoort niet op bevel van de bis-
schop gesticht. ‘Maar voor de calvinistische re-
clame is het te mooi om niet tot een drama te
worden opgeschroefd’ en het ‘op de schouders
van de bisschop van Münster te schuiven’. Van
Galens roemloze aftocht in 1666 betekende vol-
gens Van Helvoort, dat ‘de vervolging der ka-
tholieken’ weer kon ‘voortgaan’.

De verwoestingen in Losser moesten vol-
gens hem bovendien wel mee zijn gevallen,
omdat er twee jaar later alweer een nieuwe
klok in een herstelde kerktoren hing. Een pres-
tatie die door dominee V. Schaeffer in 1938,
toen de hervormde gemeente Losser driehon-
derd jaar bestond, juist als een teken van

‘voortvarendheid en doortastendheid van het
voorgeslacht in moeilijke en gevaarvolle tij-
den’ werd gezien. Schaeffer schilderde verder
vooral het leed dat de katholieke bisschop Los-
ser had aangedaan.

Bij alle verschil in opvatting, geven de debat-
ten één ding aan: hoezeer het verhaal van Bom-
men Berend in het dorp lange tijd ‘levende’ ge-
schiedenis is gebleven. Wie de strijd vervol-
gens gewonnen heeft? Misschien geeft het vol-
gende populaire versje, dat ook door katholie-
ken wel gezongen werd, toch iets van een ant-
woord:

Berendke van Goalen stak Loster in brand
Jaag den schelm noar ’t Munsterlaand.

Oet dorp en marke, Jaargang 2015, deel 3. Behalve
een stuk over zijn invallen in Losser en de debatten
daarover van Georg van Slageren, bevat het blad ook
een mooi stuk van Thea Evers over de culturele en re-
ligieuze sporen, die Von Galen in het Münsterland
achterliet.

al als ‘Bommen Berend’ in de herin-
nering zou voortleven.

Heerlijkheid Borculo
Het doel van Von Galens inval in
1665 was overigens allereerst het
herstel van zijn invloed in de heer-
lijkheid Borculo, die lange tijd tot
het bisdom Münster had behoord.
Tegelijk hoopte hij de katholieke
kerk in Twente en de Achterhoek
haar oude vrijheden terug te kun-
nen geven.

Sinds Utrecht in het spoor van

de Reformatie rond 1600 zonder
bisschop was komen te zitten,
was Münster voor Oost-Neder-
land het meest nabije katholieke
geloofscentrum. Een gegeven dat
Von Galen meer dan zijn voorgan-
gers inhoud probeerde te geven.
Onder meer door steun aan katho-
lieke ‘missieposten’ langs de
grens, zoals het ‘Almelose’ kloos-
ter Mariavlucht bij Gronau en de
kerk in Zwillbrock.

Von Galen, die in 1606 op de
waterburcht Haus Bisping in het

Münsterland was geboren, was
een van de leiders van de Contra-
reformatie in Noord-Europa. Ie-
mand die zich al vroeg had voorge-
nomen het protestantisme zoveel
mogelijk terug te dringen.

Absolutistisch
Daartoe achtte hij het nodig van
het bisdom Münster een moderne
absolutistische staat te maken. En
hoewel hij ook het kerkelijk leven
in het Münsterland enorm stimu-
leerde, leek hij vaker vorst dan bis-

schop. Gedroeg hij zich eerder als
almachtig heerser dan als ‘goede
herder’. Iets dat niet alleen gewo-
ne boeren en burgers in Oost-Ne-
derland merkten.

Kort na zijn benoeming tot bis-
schop in 1650 kon hij zijn plek
slechts innemen, door het tegen-
spartelende Münster, dat haar ste-
delijke rechten en vrijheden be-
dreigd zag, met geweld te verove-
ren. Een belegering waar Von Ga-
len ook thuis een bijnaam aan zou
overhouden: der Kanonenbischof.

Te hooi en te
gras

Een lijk op de
Lonneker bleek in
de eerste Twentse
‘wel-hef-t-doan’
Ze kwam als wees vanuit Am-
sterdam naar Enschede, is de
oogappel van haar arme pleeg-
moeder, geliefd bij de (mees-
te) andere werksters op de
bleek van Blijdenstein in Lon-
neker en vanwege haar be-
scheiden, maar elegante ver-
schijning zelfs in trek bij de lo-

kale fabrikan-
tenzonen.
Een leven vol
kansen lijkt
het, totdat
Mientje Frans-
man op een
ochtend dood
in ’n graavn’
op de bleek
drijft. Vanaf
dat moment
begint de
zoektocht

van de landrichter in Ensche-
de naar de moordenaar van
‘Het wichke van Bliednsteens
bleek’, zoals Willem Bulter
zijn Twentstalige ‘Krimi’
noemt.
Bulter, oud-docent communi-
catieve vaardigheden aan de
UT, schreef eerder historisch
werk over de geschiedenis
van Lonneker. Nu is er zijn
eerste boek in de streekstaal
en tevens voor zover bekend
de eerste Twentstalige
‘wel-hef-t-doan’. Een boek dat
speelt in het Twente van de
Franse tijd.
Aanvankelijk lijkt het – door
belangen en vooroordelen ge-
dreven - onderzoek van de
rechterlijke macht in de rich-
ting van mensen uit de omge-
ving van de bleek te wijzen.
Totdat de leraar van de Lonne-
ker markeschool zich ermee
gaat bemoeien.
Vanaf dat moment duikt in-
eens de jongste zoon van
Klaas Annink als belangrijk-
ste verdachte op. Klaas An-
nink ofwel ‘Huttenkloas’,
Twente’s beruchtste misdadi-
ger die in 1775 samen met zijn
zoon Jannes voor een reeks
moorden werd geradbraakt,
terwijl zijn vrouw Aarne voor
haar aandeel in de misdaden
werd gewurgd.
Of de tweede ‘zoon-van’ zo’n
stel ook erfelijk belast is en
een moordenaar? Bulter
houdt de spanning er tot het
eind in, in zijn met veel vaart
geschreven eersteling.
Het boek geeft tussen de re-
gels door bovendien ook een
aardig tijdsbeeld van het
Twente van begin negentien-
de eeuw. En hier en daar
klinkt er zelfs iets van kritiek
door op de toenmalige recht-
spraak, waarin rechten van
verdachten niet altijd serieus
werden genomen.

Willem Bulter, Het wichke van
Bliednsteens bleek, Uitgeverij
Twentse Media, ISBN
978-90-71517-42-6, 132 blz, prijs
12,50 euro.
Willem Bulter signeert zijn boek
komende zaterdag bij boekhan-
del Broekhuis in Enschede van
14.30 tot 15.30 uur.

� Bisschop
Christoph
Bernhard von
Galen als veld-
heer voor Gro-
ningen in
1672 op een
schilderij van
Wolfgang
Heimbach.
Collectie
Groninger
Museum

Een wijk in Overdinkel? Niet voor die ‘stroper’


