
Het wonder van de LosserHof 
 
Op een koude avond stond Boer Lede aan de rand van zijn land. Over het veld uitkijkend 
besefte hij opeens dat het gras vóór hem anders oogde dan normaal. Overal verhieven zich 
kleine ronde bulten, als halve zwarte cirkels, boven de kort gevreten groene sprieten. Het 
hele land leek bezaaid met molshopen.  
Boer Lede voelde boosheid opkomen. Hij was nogal gierig, hechtte erg aan zijn bezit. Als iets 
hem razend maakte was het als iemand probeerde aan zijn eigendom te komen. Hij hoorde 
iets. Een vreemd geluid, ergens achterop zijn land. Hij meende ook iets te zien bewegen. 
Inderdaad, de grond verroerde zich. Verbijsterd keek hij naar wat zich voor zijn ogen voltrok.  
 
De halfronde bulten begonnen te groeien. Ze stulpten omhoog uit zijn grasland en schudden 
borstelige slierten in het rond. Wat hij had aangezien voor molshopen bleken… - hij keek nog 
eens goed - bleken… bossen zwarte haren te zijn. Die verhieven zich nu langzaam boven het 
maaiveld en eenmaal de aarde ontstegen ontpopten ze zich als kleine wezentjes.  
Heemennekes, dacht hij even. En schrok hevig bij die gedachte. Heemennekes, daar was hij 
bang voor. Hij kende ze. De frivole bewoners van veen en veld, maar dat waren mannetjes 
en dat waren deze gedaanten zeker niet. Dit waren vrouwtjes. Dan zijn het geen 
Heemennekes maar Hoarwiefkes, bedacht hij ineens. 
 
Aan verder denken kwam hij niet meer toe. Want de harige schepsels rukten op. Ze 
zoemden als Twentse muzen in het rond en hieven zacht gezangen aan. Hij zag hoe de 
wezens al zingend een cirkel vormden en hem langzaam begonnen in te sluiten.  
Opeens stopte het lied en het gezang verstomde, op één stem na. Achter de horde haren 
doemde uit het niets een andere gestalte op voorzien van dezelfde struise lokken als al die 
anderen. Alleen van een geheel andere kleur. Niet zwart, maar glanzend met een 
oogverblindende gouden gloed. En zij richtte het woord tot hem. ‘Gij beschouwt uzelf als de 
eigenaar van dit land’, betoogde ze. ‘Maar dat is onjuist. Dit is al sedert eeuwige tijden óns 
grondgebied. Gij zijt slechts de gebruiker. Door ons gedoogd. Gij hebt ons nog nooit gezien. 
Wij zijn onzichtbaar voor uw ogen. Want die kijken alleen naar uzelf en naar uw bezit en zijn 
daarom blind voor het mooie om u heen.’ Ze schudde haar gouden haren en vervolgde: ‘Wij 
leven hier, ondergronds en ongezien, in harmonie, in vrede en met zorg voor elkaar. En dat 
willen we ook voor anderen. We willen hier boven onze hoofden een plek hebben waar 
mensen tevreden en verzorgd kunnen leven. Maar gij belet dat. Door uw egoïstische 
uitstraling en eigenbelang. Ik doe u een voorstel: sta een stuk van uw land af en doe er iets 
goeds mee voor een ander. In ruil daarvoor schenk ik u een gelukzalig leven. En… een stukje 
van mijn gouden haar.’   
 
Boer Lede besefte in ruil voor het goud een deel van zijn eigendom te moeten inleveren. 
Woest was hij. Hij vloekte en tierde: ‘Wat moeten jullie hier?’ en ‘Wat denken jullie wel?’ en 
nog veel erger klinkende krachttermen schalden over het veld. Hij draaide zich wild om en 
beende met grote stappen weg. Maar ondertussen wist hij al wat hij zou doen. Morgen zou 
hij terugkeren naar deze plek. Niet alleen, maar met zijn jachtgeweer en een schaar. Hij zou 
ze allemaal te pakken nemen of voorgoed verjagen. Zo zou hij zijn land behouden. En een 
bult goud toe krijgen. 
 



De volgende avond liep boer Lede naar de rand van zijn veld.  ‘Kom maar op’, riep hij 
strijdlustig. Maar er gebeurde niets. Geen hoarwiefke te zien. Althans híj zag ze niet. Maar 
andersom was dat wel het geval. In de toppen van alle bomen rondom zaten hoarwiefkes. Ze 
hadden allen fakkels in de hand, die ze opeens tegelijk ontstaken en op zijn ogen richtten.  
Als versteend bleef hij op zijn plek staan. Hij kon zich niet meer bewegen. Was gevangen in 
het licht. En bovenin een majestueuze eik troonde zij-met-het-haar-van-goud en keek op 
hem neer. ‘W-w-wat betekent d-d-dit?’ stamelde de boer. 
‘Wij willen toch pogen u de ogen te openen’, sprak ze vanuit de hoogte tot hem. ‘Wij willen 
u laten zien dat niet alles alleen voor u bestemd is en dat mede-mensen ook recht hebben 
op een plezierig leven. Maar de keus is geheel aan u. Of gij deelt uw land met anderen, of wij 
houden u de rest van uw jaren in onze greep.’ 
 
De boer slikte even. Hij begon te beseffen in een uiterst benarde positie terecht te zijn 
gekomen. Hij dacht naarstig na. ‘Goed’, zei hij na een poosje, langzaam en bedachtzaam, 
alsof het hem moeite kostte. ‘Goed. Maar ik heb mijn voorwaarden. Ten eerste wil ik uw 
gouden haren als beloning. Ten tweede wil ik een wonder van u, als het bewijs dat u macht 
hebt over de natuur en over mij, zoals u beweert.’ 
Opgewonden geroezemoes steeg op uit de snoetjes van de hoarwiefkes in de bomen, 
kreetjes van vreugde zelfs. Dit ging de goede kant op. Hun gouden leidster had het antwoord 
al klaar. ‘Het goud beloof ik u. Mijn bijdrage aan onze overeenkomst is mijn haar. Het 
wonder lever ik u nu terstond.  
Ze stopte even en sprak toen streng: ‘Loop enkele passen vooruit’. Terwijl de boer met 
stramme spieren en de blik omlaag gericht moeizaam zijn benen bewoog, zetten enkele 
hoarwiefkes snel en stiekem een manshoge spiegel op het veld. ‘Kijk naar voren en zeg wat 
ge ziet’, klonk een nieuw bevel. 
 
Boer Lede keek. En schrok. Voor hem stond een nurkse, norse, onaardige man. Een vreselijke 
vent, met de uitstraling van een boosaardig monster. Iemand waar hij niets mee van doen 
wilde hebben. Iemand die de wereld alleen maar slechter kon maken. ‘Scheer je weg, 
booswicht’, schreeuwde hij hem toe en hij wilde er een hele reeks scheldwoorden aan 
toevoegen. Maar dat hoefde niet meer. De hoarwiefkes waren rondom hem komen staan. 
Ze beschenen met hun fakkels het tafereel. En de boer kwam tot een gruwelijk besef. Dat 
afschuwwekkend personage was hij zelf.  
 
Deze gebeurtenis veranderde - op die avond, op dat stukje grond tussen Losser en Oldenzaal 
- in een klap het leven van boer Lede. Hij zag in wat hij tot nu toe allemaal verkeerd gedaan 
had. Het wonder had zich voltrokken. Hij was een ander mens geworden. En het was alsof op 
dat moment de hoarwiefkes hem volgoten met vriendelijkheid, meelevendheid en 
naastenliefde. Hij had zich nooit eerder zo gelukkig gevoeld. Opeens zag hij ook het mooie 
van zijn veldje en de mogelijkheden. ‘Hier moet iedereen van meegenieten’, riep hij luid en 
had meteen een plan klaar. ‘Ik maak hier een mooie tuin van. En als er mensen willen 
wonen, laat ze hun huizen bouwen.’   
En zo geschiedde. De tuin kwam er en hij noemde die zijn Losser-Hof. En woningen kwamen 
er later ook en die boden velen onderdak en een bestaan in harmonie, vrede en met zorg 
voor elkaar.  
 



Het is lang, lang geleden alweer. Maar wie nu goed kijkt, in de hoeken en de gaten van de 
LosserHof, ziet af en toe zomaar ergens een bosje haar op de grond liggen. Als een sliertig 
gewas dat uit de vruchtbare bodem groeit. Die schijn bedriegt. Het zijn lokken van 
hoarwiefkes. Want ze huizen er nog steeds, ondergronds. Soms komen ze naar boven, om te 
controleren of alles goed gaat. En als ze tevreden zijn met wat ze waarnemen, zingen ze 
snoezig en lieflijk, alvorens weer te verdwijnen. 
 


