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Omslagfoto: Jacobus Stephanus Hassing uit Overdinkel was beter bekend als
Kobus de Wethouder. Hij heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor de
gemeente en Bennie Nijhof vertelt in dit nummer meer over deze bijzondere
Overdinkelnaar.
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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
Op 20 november ontvingen wij het overlijdensbericht van Hermien Scholten-Vos. Hermien kwam in 1980 in het bestuur en was penningmeester tot
1997. Maar bij de leden was zij meer bekend als mede-organisator van de
jaarlijkse excursies. Twintig jaar lang kreeg zij de aanmeldingen in de brievenbus, soms ‘s morgens in alle vroegte al, om toch vooral verzekerd te zijn
van een plaats in de bus. In 2005 legde ze haar bestuursfunctie neer i.v.m.
haar leeftijd en verminderende gezondheid. Wij zullen de herinnering aan
haar in ere houden.

Hermien Scholten-Vos samen met haar man Anton (de aannemer) en Thea
Evers tijdens de voorbereiding van de excursie in 2001.
Nieuw bestuurslid
Misschien hebt u op pagina 1 gezien, dat wij het bestuur hebben kunnen
uitbreiden met een nieuw lid. Het is Gerrit Wolf uit Overdinkel. Hij staat
helemaal aan het einde vermeld, maar dat is de alfabetische volgorde. Wij
zijn heel blij met zijn inzet en met het feit, dat hij in Overdinkel woont. Een
tweede bestuurslid uit dit kerkdorp is zeker op zijn plaats. We hebben de
laatste jaren veel nieuwe leden uit Overdinkel. Wij wensen Gerrit heel veel
succes.
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Schenkingen
Van de heer B. Kemperink
ontvingen wij een ets van
de Teijlersmolen, gemaakt door Ruurd Riënts
van den Berg (18951980). De ets werd gemaakt in 1955, vermoedelijk naar een foto van
de molen kort voor de
afbraak in 1917.
De geschiedenis van de
Teijlersmolen, die stond
op de hoek Sportlaan/Molenstraat, is beschreven door wijlen Johan Luizink en gepubliceerd in Oet Dorp en
Marke
2003-2,
http://www.historischekri
nglosser.nl/orgaan
/teksten/2003-2.html
Ruurd Riënts van den
Berg werd geboren in
Coevorden, maar woonde vanaf jeugdige leeftijd in Den Haag. Hij werd daar
leerling van de Academie van beeldende kunst, de oudste kunstacademie
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van Nederland. Hij ontwikkelde zich tot aquarellist, tekenaar (pen en pastel)
en vooral graficus: etser en lithograaf van landschappen. Hij werd een belangrijk etser in figuratieve stijl, met o.m. Brabantse landschappen, de omgeving van Den Haag en ook stadsgezichten van de residentie.
Werk van hem hangt in het Haags gemeentemuseum en in Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam. En nu dus ook in ’t Lossers hoes, kamer
1.25.
Wij danken de heer Kemperink voor deze mooie aanwinst.
Mevrouw Marianne-Poorthuis-Smit heeft ons in de gelegenheid gesteld om
uit haar privécollectie heel veel (foto)materiaal te scannen waaronder de
zgn. ‘Armenboeken’ van Losser (globaal 1810-1912). Verder ontvingen wij
van haar boeken, fietsplaatjes, diverse penningen en een schrift met gedocumenteerde distributiebonnen. Teveel om op te noemen en een inventarisatie van het materiaal zal dan ook nog wel enige tijd in beslag nemen.

Van de familie Herman Brilman ontvingen wij foto’s en krantenartikelen en
ook een programmaboekje van de sportdag ter gelegenheid van het 25 jarig
bestaan van sportvereniging prinses Juliana, zondag 4 augustus 1946 op de
Van Heek’s sportterreinen. Er was een jubileumlied gemaakt op de wijs van
‘Ouwe Taaie’.
Hartelijk dank, ook aan andere, soms anonieme schenkers. Dan vindt één
van de bestuursleden ‘iets’ in de brievenbus.

AGENDA
Maandag 7 januari 2019 Niejoarsvisite
Op de eerste maandag van het nieuwe jaar houden we weer traditioneel
onze nieuwjaarsavond. Ook inhoudelijk wordt het weer een traditionele
avond met boerenjong’s (die staan al maanden in de week), knieperkes en
een quiz. Thea Evers en Jack Scholtens zullen uw kennis weer toetsen met
behulp van mooie plaatjes. En de winnaars kunnen natuurlijk een ‘prijs in
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natura’ mee naar huis nemen. Geen vol programma dus, maar op de eerste
plaats een gezellige avond, waarin we elkaar het beste kunnen wensen voor
2019, met kennissen kunnen praten en nieuwe kennissen kunnen opdoen.
Maandag 11 februari 2019: ‘Losser vertelt’; films van Rob Smit
In het kader van ‘OVERAL!OVERIJSSEL’, het provinciaal programma cultuurdeelname 2009-2012, waarin ook de gemeente Losser deelgenoot was,
heeft Rob Smit in die periode voor de HKL enkele films gemaakt, onder de
titel ‘Losser vertelt’. Die opnames zijn, samen met ouder materiaal verwerkt
tot films, die een leuk beeld geven van een historie, die nog niet zo ver achter ons ligt. Enkele van die films worden die avond vertoond en wel ‘Losserbrugge’, ‘De Scouting’ en ‘De Dorpsbleek’.
Maandag 18 maart: Familiewapens en heraldiek door Gerard Snippert
Gerard Snippert, afkomstig uit Overdinkel, neemt ons in een boeiende Powerpointlezing mee, in de wereld van de heraldiek, met zijn wapenschilden,
vormen, symbolen en kleuren.
In Europa werd het in de loop van de twaalfde eeuw de gewoonte, om het
wapenschild van ridders te versieren met kleuren en symbolische voorstellingen, om in de strijd te kunnen laten zien tot welke partij men behoorde.
Dat mondt uiteindelijk uit in
erfelijke familiewapens waarmee men zich kon onderscheiden van andere families.
Alom wordt gedacht dat familiewapens, omdat ze ons aan
riddertijd doen denken, zijn
voorbehouden aan de adel.
Verassend is echter dat ook de
gewone burger een familiewapen kan laten ontwerpen, ook
nu nog. In de lezing komt dit
natuurlijk ook uitgebreid aan
bod.

Het wapen van de familie
Snippert.
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KOBUS HASSING, DE WETHOUDER UIT OVERDINKEL
Aan het begin van de 19e eeuw vond er in Nederland een grootschalig
maatschappelijke experiment plaats om mensen te verheffen en zo hun
armoede te boven te komen. De Maatschappij van Weldadigheid richt zeven zogenoemde koloniën op, vijf in het noorden van Nederland, met als
bekendste Frederiksoord en twee in het zuiden, in wat nu de Belgische
Kempen is. Uit het hele land worden grote aantallen mensen (ook gezinnen)
die in armoede leven, daar naar toe gestuurd om aan landbouw te doen,
onderwijs te volgen en discipline aan te leren. Landlopers, bedelaars en ook
weeskinderen werden gedwongen opgenomen.
In een verslag van de Maatschappij van Weldadigheid uit 1906, staat vermeld dat de familie Hassing vertrokken is naar Losser (Overdinkel). Het betreft Harmen Hassing, geboren 05-04-1860 te Steggerda, gehuwd op 25
jarige leeftijd met de 18 jarige Heindrika Catharina Bastiaans, geboren 22
augustus 1866 te Steenwijkerwold. Harmen staat ingeschreven als kolonistenvader te Willemsoord, één van de koloniën in het noorden. Uit dit huwelijk zijn 13 kinderen geboren:
Anthonius Johannes; Theodorus Hendrikus; Jacobus Stephanus (29-08-1892
– 29-08-1963); Mathilde Johanna; Alida Maria; Hendrikus Jacobus; Hermanus; Catharina Maria; Lucas Wilhelmus; Johannes Jacobus.
Eén kind werd slechts 1 jaar oud en twee kinderen overleden bij hun geboorte.
De ouders van Harmen waren Anthonius Hassing, geboren 2 oktober 1830
en overleden als veehandelaar op 81 jarige leeftijd, op 31 december 1911
te Steggerda en Aaltje Harmens Veldhuizen, geboren in 1832 te Steenwijkerwold en overleden op 14 februari 1866.
De ouders van Heindrika waren Jacobus Stephanus Bastianus Bastiaans,
geboren te Nijmegen op 1 maart 1843 en overleden te Steggerda op 16 juni
1917, en Mathilde Johanna Lucassen, geboren op 25 augustus 1839 te Frederiksoord Westerveld en daar ook overleden op 17 oktober 1898.
Harmen en Heindrika hebben vanaf hun huwelijk op 16 mei 1885 in Kolonie
2 Willemsoord, gemeente Steenwijkerwold gewoond en in 1906 is men van
daaruit met het gezin vertrokken naar hun nieuwe bestemming Overdinkel.
Harmen is op 88 jarige leeftijd overleden op 14 februari 1948 te Losser en
Heindrika op 17 mei 1930 op 64 jarige leeftijd. Beide ouders zijn begraven
op het R.K. Kerkhof in Overdinkel.
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Harmen en Heindrika
Hassing-Bastiaans,
de ouders van Kobus
Hassing

Jacobus Stephanus Hassing (Kobus)
Onze belangstelling gaat uit naar Jacobus Stephanus, beter bekend als ’Kobus Hassing de wethouder’, geboren op 29 augustus 1892 in Steenwijkerwold. Kobus kwam op 14 jarige leeftijd, als tweede kind in het gezin van
tien kinderen, naar Overdinkel, een nieuw dorp met een sterk groeiende
bevolking door de opkomst van de textielindustrie. Het was voor hem een
onbekende omgeving met heidevelden en zandverstuivingen. Zoals de vele
andere immigranten uit het noorden ging hij werken in de textiel in Gronau.
Kobus had al gedegen onderwijs gehad in de Kolonie, en na een tijd van
werken in de textielfabriek, hield hij het voor gezien. Hij volgende een andere koers en ging in de handel. Ook de politiek had zijn belangstelling.
Kobus, die rooms-katholiek was, werd een politieke tijdgenoot van de
communist Willem Game en een zakelijk collega van Tjibbe Knol sr., die
bekende Overdinkelnaren zouden worden. Evenals Kobus was Tjibbe Knol
sr. van geboorte afkomstig uit Steenwijkerwold.
8
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Het gezin Kobus Hassing – Griet de Vries
Kobus Hassing trouwde op 22 oktober 1912 met Griet (Margaretha) de
Vries. Hij was toen 20 jaar en het echtpaar ging gehuurd wonen aan de
Fleersweg ( nu Spinnersweg 32 ) in Overdinkel. Het was een nieuw blok van
twee woningen, gebouwd door de familie Thiehatten. Uit dit huwelijk werden 11 gezonde kinderen geboren Koos, Hans, Daartje, Heintje, Herman, Jo,
Greta, Alie, Bennie, Marie en Henk. Zoon Koos verongelukte in de bloei van
zijn leven, op de leeftijd van 21 jaar, ten gevolge van een dienstongeluk.
Koos was in dienst als hulpkommies bij de Douane in Eibergen.

Het gezin van Kobus Hassing en Griet Hassing-de Vries.
Kruidenierszaak en Bakkerij
Na drie jaar gewoond te hebben aan de Fleersweg verhuisde Kobus met zijn
gezin in 1915 naar een pand aan de weg van Losser naar Gronau, nu Hoofdstraat 137. Op 27 jarige leeftijd begon Kobus daar een eigen kruideniers- en
bakkerszaak. In het jaar 1919 wordt hem opnieuw een vergunning verleend
voor het oprichten van een luxe brood- koek- en banketbakkerij.
Autobusonderneming O.L.E. Overdinkel - Losser – Enschede
Na de Eerste Wereldoorlog kwam het reisverkeer in de provincie op gang.
Er waren grote groepen arbeiders, die vanuit de dorpen iedere dag naar de
textielfabrieken in de stad trokken. Kobus zag, dat er in de gemeente Losser, naast de trein, ook behoefte was aan ander vervoer. Hij ging een lijndienst opzetten van Overdinkel naar Enschede. Overdinkel raakte door deze
lijndienst uit zijn isolement, de wereld werd ineens groter. Het dorp Losser

Oet Dorp & Marke Losser 2018-4

ǀ

9

kende al een busdienst van de fa. Knippers. Maar die ging niet naar Overdinkel.
Na eerste verkregen concessie in 1923, begon Kobus de busonderneming.
Hij kocht voor fl. 2.500,- een autobus bij een garagebedrijf in Enschede,
een rijbewijs had hij niet. In Gronau wist hij een ervaren chauffeur te vinden
in de persoon van Frits Trombach. In dat jaar werd ook een concessie verleend voor vijf jaar voor een lijndienst Overdinkel- Losser- Enschede. Het
werden gele autobussen met de belettering O.L.E. De eerste dienstregeling
werd aangekondigd op 9 juli 1923, dagelijks voor maximaal 20 personen per
rit, Overdinkel – Enschede en Overdinkel – Oldenzaal. De belangstelling
voor de eerste ritten met de (Ford)bus was zo groot, dat na drie weken al
een tweede bus moest worden aangeschaft. In dat zelfde jaar reden er al
drie bussen.

Een autobus van de O.L.E. bij het tramstation in Losser.
Naast deze lijndiensten organiseerde Hassing tijdens de feestdagen reizen
naar Steenwijk en Wolvega (zijn geboortestreek). En de vele immigranten
uit het noorden wilden daar dan graag weer eens een kijkje nemen of familie bezoeken.
De arbeiders uit Enschede ontdekten de Losserse Zandbergen. Die waren
op zondag zeer in trek. En niet iedereen had al een fiets, dus ook daar
speelde hij met busvervoer op in.
Losserse sportclubs maakten ook gebruik van zijn bussen naar hun uitwedstrijden. Alles was mogelijk zelfs een bus huren, fl. 5.- per dag.
De lijndienst had concurrentie van de lijndienst Losser-Enschede van de fa.
Knippers. Die deed dus Overdinkel niet aan en na een jaar nam Kobus de
10
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diensten en het materiaal over van Knippers. Ondertussen had men ook al
fabrieksbussen ingezet, die arbeiders vervoerden naar de textielfabrieken in
Enschede. Opmerkelijk is dat de wijkzuster en ziekenzusters vrij reizen hadden.
De zaak liep voorspoedig en al gauw had Kobus een twaalftal bussen op de
weg. In 1926 d.d. 11 november wordt dan ook weer bij Gedeputeerde Staten verlenging aangevraagd om de autobusdienst Overdinkel – Enschede,
voor de komende vijf jaar in werking te houden.
Op 19 november 1926 om 23.00 uur sloeg het noodlot toe,
brand!!!,brand!!! De houten autogarage met negen bussen, de bakkerij en
winkel, alles brandde tot de grond toe af. Persoonlijke ongelukken deden
zich gelukkig niet voor. Ondanks deze tegenslag gingen alle diensten met
behulp van collega busondernemingen zonder onderbreking door.
Op 27 juli 1928 bestond de Autobusdienst O.L.E. Overdinkel – Losser - Enschede dan ook 5 jaar.

Het bedrijf aan de Hoofdstraat vóór de brand van 1926.
Na de brand moest snel gehandeld worden. Al in december van hetzelfde
jaar lagen de plannen voor herbouw op de tekentafel. Het waren plannen
voor de bouw van een woon– en winkelhuis met bakkerij en autogarage,
onder architectuur van de heer Hardeman te Oldenzaal. De aanbesteding
vond plaats in Hotel Smit in Losser op 26 december 1926. Als laagste inschrijver kwam uit de bus aannemer H. Rikhof uit Overdinkel. Na een bouwtijd van een jaar vond de oplevering van het pand plaats.
Oet Dorp & Marke Losser 2018-4

ǀ

11

Het nieuwe pand na de brand van 1926.
In 1929 brak er weer een slechte tijd aan. Door de aanleg van de nieuwe
weg Losser- Enschede moesten de bussen omrijden via Berghuizen, meer
kilometers en dezelfde inkomsten. In 1930 kwam de busonderneming dan
ook in zwaar weer: de economische crisis, de stakingen in de textielindustrie. Er moesten keuzes gemaakt worden.
De busonderneming werd afgestoten. De nieuwe eigenaar werd J.W. Bos en
Zn te Lonneker (T.A.D.). Deze nam de lijndienst en overige diensten over.
Een drietal chauffeurs was op dat moment, vanaf de oprichting nog in
dienst. Op 16 januari 1930 doet Kobus een verzoek, op zijn adres, bij G.S. de
vergunningen over te zetten op naam van J.W. Bos en Zn. Een aantal bussen
werd overgenomen door overbuurman Brilman, die fabrieksarbeiders vervoerde. Het garagepand dat verhuurd was aan de T.A.D., ging in mei 1935
wederom in vlammen op. Gelukkig bleef de achter de garage liggende bakkerij gespaard door een goed gemetselde brandscheiding. De naastliggende
winkel en woonhuis liepen schade op. Hiervan brandde de gehele woonverdieping uit en in de winkelruimte en woonhuis was grote brandschade.
De brandweer deed er alles aan om de schade zoveel mogelijk te beperken,
mede door het belendende perceel van de familie Benneker nat te houden,
om zo erger te voorkomen.
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Politiek
Naast alle zakelijke beslommeringen en een groot gezin, was Kobus sterk
betrokken bij het maatschappelijke- en verenigingsleven. Hij was jarenlang
bestuurslid van de R.K. Staatspartij (later K.V.P) en lid van de plaatselijke
(R.K. Staatspartij)kiesvereniging, vanaf 1923 tot en met 1934. Ook was hij
voorzitter van het R.K. Begrafenisfonds, voorzitter van het Wit-Gele kruis,
voorzitter van de Commissie van ouderen in Overdinkel, de Bazaarcommissie ‘Concordia’ en in latere jaren ook van het Bevrijdingscomité en ga zo
maar door. Kobus stond er bestuurlijk indien hij nodig was.
Kobus en partijgenoot J.J. Fleer, leden van de plaatselijk kiesvereniging
1935, stelden zich verkiesbaar voor een raadszetel van de R.K. Staatspartij.
Met 472 stemmen, een ruime meerderheid, werden zij gekozen. Op 3 september 1935 aanvaardde Kobus op 43 jarige leeftijd zijn raadszetel. In hetzelfde jaar werd hij tot wethouder benoemd en kreeg ook de functie van
locoburgemeester. Burgemeester in zijn ambtsperiode tot en met 1944 was
C.J.A. van Helvoort.
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Kobus kreeg de portefeuille van bedrijven. Als wethouder van bedrijven was
hij tijdens zijn lange ambtsperiode belast met grondaankopen voor de gemeente. Uitbreidingsplannen waren in die periode ’t Rot, ’n Esch , in de
Lutte het industrieterrein en ook grote uitbreidingsplannen in zijn woonplaats Overdinkel. Tientallen bunders grond voor bestemmingsplannen
werden door hem aangekocht voor de gemeente, zonder ooit over te moeten gaan tot onteigening. Koopmanschap, tact en inzicht kwamen hem
daarbij goed van pas.
Kobus was vanaf september 1944 tot en met 1 november 1946 waarnemend burgemeester, tot de benoeming van de nieuwe burgemeester
J.P.A.M van de Sandt. In die moeilijke periode tijdens de Tweede Wereldoorlog, kwam hij voor een dilemma te staan, waardoor hij een tijd moest
onderduiken. De reden was dat hij geen gevolg wilde geven aan de eis van
de Duitse bezetter om vijf boeren aan te wijzen, die met paard en wagen
alsmede leeftocht en voer voor vijf dagen, de Wehrmacht moesten dienen,
een opdracht waar het einde niet van was te overzien.
Puinafaire
Na zijn benoeming als wethouder raakte hij meteen al verzeild in de zogenoemde ‘Puinafaire’. Hij kocht grote hoeveelheden puin in Ootmarsum, om
daarmee de wegen in de gemeente door werklozen te laten verharden. De
aankoopkosten moesten door de aanliggende grondeigenaren worden betaald. Hierdoor maakten enkele raadsleden in de vergadering van de gemeenteraad hem het verwijt, dat hij aan deze transactie zou hebben verdiend. Een onderzoekscommissie uit de raad stelde echter vast dat er geen
sprake van een voordeel voor de wethouder was geweest.
Wethouder Hassing was ook zeer sociaal voelend. Hij werd in zijn functie
natuurlijk ook geconfronteerd met veel menselijk leed, zeker in de crisistijd
met grote werkloosheid en armoede. Kobus trok zich het lot aan van mensen in nood, zeker kinderen en hij zorgde in voorkomende gevallen, dat ze
werden ondergebracht in een pleeggezin. Kobus, een man met een groot
hart.
Bekend was, vóór de Tweede Wereldoorlog, ook het jaarlijkse voetbaltoernooi om de Wethouder Hassingbeker. Dit toernooi werd driemaal achtereen gewonnen door de voetbalvereniging T.A.R. Losser. Ook bij de Schuttersverenigingen was Kobus geen onbekende, hij was altijd degene die het
vogelschieten opende met het eerste schot.
Bijna vijfentwintig jaar was hij wethouder en locoburgemeester.
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Kobus Hassing (links) met het personeel van de afdeling Burgerzaken.
Staand v.l.n.r.: Fien Holtslag, Herman Kwekkeboom, Henk Bos en Dinie
Telljohann. Zittend v.l.n.r.: Joop Biesterbos en A. Worseling.
Pensioen en afscheid.
In augustus 1958 nam Kobus op 65 jarige leeftijd afscheid van de gemeenteraad. Na dus bijna een kwart eeuw wethouder te zijn geweest. De voorzitter van de raad, burgemeester Van de Sandt, schetste een levensloop van
zijn lange raadsperiode, met de woorden:
De wethouder ‘heeft duidelijk gezien dat wij hier in Losser een klimaat
moeten scheppen waarin het goed is te wonen en te werken’.
Kobus Hassing wordt in zijn laatste raadsvergadering, voor zijn vele verdiensten bij Koninklijk Besluit, benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Op dezelfde dag ontvangt ook zijn collega wethouder L. Martens uit
zijn geboortedorp Steenwijkerwold (gemeente Steenwijkerland), de koninklijke onderscheiding.
Kobus ontvangt als dank voor zijn vele raadswerk ook een nieuwe fiets.
Hij heeft er in zijn ambtsperiode mede voor gezorgd dat de gemeente Losser een enorme ontwikkeling doormaakte.
Op 23 oktober 1962 vierden Kobus en zijn vrouw met de familie hun 50jarig huwelijksfeest
Op 29 augustus 1963, de dag van zijn 71e verjaardag, stierf Kobus na een
ernstige ziekte.
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Zijn begrafenis vond plaats op 2 september op het parochieel kerkhof in
Overdinkel. Zijn vrouw Griet overleed 8 juni 1972 op 81 jarige leeftijd.
Gezien haar verdiensten m.b.t. de opvang van het gezin, de ondersteuning
van Kobus en bijkomende werkzaamheden, zou het gepast zijn geweest als
ook mevrouw Hassing indertijd een koninklijke onderscheiding had ontvangen.

De scheidende wethouder krijgt de Koninklijke onderscheiding opgespeld
door burgemeester J.P.A.M. van de Sandt. Zittend mevrouw Hassing.
Helaas mocht Kobus Hassing het niet meer mee maken, dat er in Overdinkel
een straat naar hem werd vernoemd, maar het was en is ook niet gebruikelijk om nog levende personen met een straatnaam te eren. In de jaren 70
kreeg Overdinkel de Wethouder Hassingstraat en zo leeft de herinnering
aan hem voort.
Bennie Nijhof
Bronnen: Historische Kranten, archief Maatschappij van Weldadigheid.
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OOGGETUIGEN VAN DE TACHTIGJARIGE OORLOG
Inleiding
In het Verpondingsregister van Twente van 1601 wordt van diverse boerderijen vermeld dat ze onbeheerd waren. De term ‘licht woeste’ wordt dan
veelal gebruikt. Het aantal was beduidend. Het percentage in de Losser
Marke was 29%. De vraag is: Hoe is dat zo gekomen? De prior van het grote
klooster van Albergen Johannes van Lochem klaagde dat, voordat in 1510
de Geldersen Twente binnentrokken, het gewest beroemd, vermaard en
uitstekend georganiseerd was 1. Na 1510 waren het de oorlogen met de
Geldersen, de pestepidemieën en het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog
die een enorme ellende veroorzaakten. Een volgende vraag is hoe lang is
deze rampzalige situatie doorgegaan? Het antwoord is bekend: tot 1609.
Toen werd het Twaalfjarig Bestand afgekondigd tussen de Zeven Provinciën
en Spanje. In het Gericht Oldenzaal werd in 1611 de schade opgemaakt 2.
Bezien werd welke boerderijen nog onbeheerd waren en getuigen werden
opgeroepen om te verklaren wat daarvan de oorzaken waren.
In dit verhaal wordt allereerst uiteengezet in welke ellendige omstandigheden Twente kwam te verkeren in de periode 1510 tot 1601. Vervolgens
wordt aangegeven wat er gebeurde tot 1611. Daarna komen de ooggetuigen aan het woord.
De ellendige periode van 1510 tot 1601
Twente heeft een zeer roerige tijd gekend gedurende de periode van 1510
tot 1601. Eerst waren het de oorlogen tussen Gelre en het bisdom Utrecht.
Oldenzaal werd ingenomen door Deense huurlingen en het platteland werd
geplunderd. Ook de ‘bevrijders’, de troepen van keizer Maximiliaan eisten
geld en stroopten het omliggende gebied af. Tijdens de Gelderse oorlog
werd Twente wederom geteisterd door allerhande strooptochten, vooral
door de eigen troepen van de bisschop van Utrecht. Johannes van Lochem,
vermeldt in zijn dagboek dat hij verschillende malen geprest werd om grote
sommen geld te betalen 3. Nieuwe godsdienstige stromingen als het anabaptisme en het lutheranisme veroorzaakten vervolgens veel beroering.

Heemkunde Albergen, 1520-1525 De kroniek van Johannes van Lochem prior te
Albergen, (Enschede 1995), 334.
2
HCO, Rechterlijk Archief Landgericht Oldenzaal Inventarisnummer 5 microfiche 4
bladnummers 411-412. Met dank aan Clemens Fransen voor de transcripties van de
vermelde bron.
3
Johannes van Lochem, Kroniek, 330-331; 364-365.
1
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Hun volgelingen werden ook in Twente fel vervolgd. 4
Overijssel bleef in 1566 nagenoeg gevrijwaard van de Beeldenstorm. Plunderingen kwamen alleen voor in de IJsselsteden. Wel heerste in Twente in
de jaren 1566 en 1567 de pest 5. Toen Alva naar het noorden trok liet hij
een garnizoen achter in Deventer en de Raad van Beroerten veroordeelde
in Deventer, Zwolle en Kampen een negentigtal personen. In 1572 viel graaf
Willem van den Berg Overijssel binnen en bezette de Hanzesteden Kampen
en Zwolle, terwijl een rebellenlegertje zich van Twente meester maakte.
Toen Don Frederik, de Spaanse bevelhebber van de infanterie, op 16 november Zutphen innam en het overgrote deel van de bevolking uitmoordde, trok het Staatse leger zich ijlings uit Overijssel terug.
Na de dood van stadhouder Requesens en na de muiterij onder de Spaanse
troepen sloten de Overijsselse Ridderschappen en de Steden zich schoorvoetend aan bij de Staten-Generaal, onder het voorbehoud te willen blijven
bij de katholieke religie en de gehoorzaamheid aan de koning. Deze voorzichtige houding had alles te maken met het feit dat men vreesde, dat de
ook hier gelegerde Spaanse soldaten aan het muiten zouden slaan. De zaak
werd zeer kritisch toen landvoogd Don Juan zich tegenover de StatenGeneraal stelde en de Overijsselse stadhouder Hierges zich solidair met
hem verklaarde. Brussel stelde toen, tegen de zin van de Overijsselse Staten, George van Lalaing, graaf van Rennenberg, aan tot stadhouder. Deze
nam eind 1578 met enige vendels (troepen militairen) Kampen en Deventer
in, waardoor het gehele gebied boven de grote rivieren in handen kwam
van de Republiek. Het kapittel van Deventer vertrok naar Oldenzaal 6. Het
hof van kanselier en raden, dat opgericht was in 1553, maar door de Staten
werd tegengewerkt, week na 1578 van Zwolle ook uit naar Oldenzaal. Erg
bevrijdend was dat alles nog niet, want de door de Staten-Generaal slecht
betaalde troepen stroopten het platteland af. De Staatse bevelhebber Hohenlohe maakte het zo bont, dat de Staten van Overijssel de boeren bewapenden om de muiters te weerstaan. Zij noemden zich ‘desperaten’ en
hadden in hun vaandel een zwaard met een halve dop en een leeg ei 7.
In maart 1580 brak de katholieke graaf Rennenberg met Oranje en Holland
en hij spoorde de katholieken aan om in opstand te komen. Dit veroorzaakte een heftige reactie van de calvinisten. In de Overijsselse IJsselsteden
ontstond een Beeldenstorm en katholieke erediensten werden verboden.
Zo werden de doopsgezinde freules Maria en Ursula van Beckum op 13 november
1544 terechtgesteld. L.A. Stroink, Stad en land van Twente, (Hengelo, 1962) 259.
5
J.G. Geerdink, Kroniek van De Lutte (800-1875) (Oldenzaal, 1945) 54.
6
L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende
en de zeventiende eeuw. (Amsterdam/Brussel, 1964) 488.
7
B.H. Slicher van Bath e.a., Geschiedenis van Overijssel (Deventer, 1970) 122.
4
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Oldenzaal werd verdacht van Spaanse sympathieën en werd daarom door
de Duitse legeraanvoerder in Staatse dienst Hohenlohe bezet. Rennenberg
versloeg Hohenlohe bij Hardenberg en nam vervolgens Oldenzaal in. Overijssel had twee stadhouders en twee Staten en Twente had nu ook twee
drosten. Door het verraad van William Stanley, een Engelse vrijwilliger onder de hertog van Alva, viel Deventer in 1587 in handen van de Spanjaarden. De vestingen in Twente waren in handen van de Spanjaarden, maar de
open steden en dorpen waren aan de verschrikkelijkste roof- en plundertochten blootgesteld.
De Staten-Generaal besloten een tactiek van verschroeide aarde toe te
passen. Tegen de zin van de Overijsselse Staten werden door de Staatse
garnizoenen grote delen van het Twentse platteland verwoest. Op 28 juni
1583 werd Delden met zijn kerk, toren en klokken, door de ritmeester
Pruist en zijn ruiters verbrand. Een jaar later staken de ruiters van de graaf
van Meurs Delden, dat intussen weer enigszins was opgebouwd, opnieuw in
brand en sleepten burgers en boeren, vee en alles wat ze konden roven met
zich mee 8. In augustus 1589 roofden Staatse troepen rond Oldenzaal, Ootmarsum en Enschede 1000 paarden, 500 koeien, 1000 schapen en talloze
varkens 9.
Ook de Spanjaarden lieten zich niet onbetuigd. In 1583 ondernamen ze een
strooptocht naar Epe (bij Gronau), waar niet minder dan 80 huizen in
vlammen opgingen. Toen Verdugo, de opvolger van de overleden graaf Van
Rennenberg, in 1594 het beleg van Coevorden opbrak, sloeg hij zijn legerkamp op in Denekamp. Hij verbleef daar ruim vier maanden. Wat de omliggende boerschappen in die tijd te verduren kregen is niet te beschrijven.
Het is begrijpelijk dat door de enorme plunderingen niet alleen landerijen
braak lagen, maar ook het geestelijke leven dor geworden was 10. Er waren
dorpen als Losser, die in 30 jaren geen priester meer hadden gezien.
Confessionalisering kon met een schone lei beginnen.
In 1597 trok stadhouder en legeraanvoerder Maurits van Oranje de Rijn
over, bezette Rijnberk, Grol en Bredevoort en veroverde daarna Twente.
Oldenzaal werd ingenomen op 22 oktober 1597. Voor heel Overijssel was
het gezag nu in Staatse handen, wat ook inhield dat deze Provincie ook
moest meebetalen aan de oorlogslasten. Na veel geharrewar besloten de
Staten van Overijssel dat er voor de betaling een nieuwe vorm van belasting
Geerdink, Kroniek,55.
A. Moonen, Korte chronycke der stadt Deventer (Deventer, 1688) 89.
10
Uit het Verpondingsregister van Twente van 1601 blijkt dat er in het Landsgericht
Oldenzaal nog een 100-tal boerderijen braak lag ongeveer 25% van het totaal. Het
Verpondingsregister van Twente van 1601. Vereniging Oudheidkamer ‘Twente”
(Enschede, 1985)1-102.
8
9
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moest komen: de Verponding. Hiervoor was het nodig dat zowel de situatie
als de oppervlakte van alle landerijen opgemeten moest worden 11.
Historisch gezien is deze geregistreerde opmeting van enorme waarde.
Onder andere is nu bekend dat 20% van alle Twentse boerderijen in 1601
braak lagen vanwege het oorlogsgeweld van de afgelopen eeuw.

Het beleg van Maurits voor Oldenzaal in 1597.
De periode 1601-1611
Tot veler verrassing ging het oorlogsgeweld door. Begin augustus 1605 wist
Spínola, een bekwaam Italiaans veldheer in Spaans dienst, Oldenzaal na een
beleg van twee dagen weer terug te veroveren voor de aartshertogen. Een
jaar later brak er een verschrikkelijke pest uit 12. In en rond Oldenzaal waren
er talloze slachtoffers te betreuren. In 1609 werd het Twaalfjarig Bestand
De verponding stoelde op twee gedachten: Het bouwland zou belast worden
naar de oppervlakte en het overige land en de erven die tegen geld verpacht waren
naar de pachtsom.
12
Geerdink, Kroniek, 68.
11
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van kracht dat in de Republiek en in de Spaanse Nederlanden eindelijk een
adempauze gaf.
In Losser werd na bijna zeven jaar op donderdag 25 januari 1610 weer een
markevergadering gehouden. Nadrukkelijk werd gezegd dat de oorzaken
van het niet houden van een holtink oorlogsgeweld en pest 13 waren. In
Twente kwamen op de diverse verlaten hoeven langzamerhand weer pachters. Om deze situatie goed in te kunnen schatten hield op 22 mei 1611
rechter Casparus Waterham een noodgericht in het Landgericht Oldenzaal.
Johannes van Diepenheim en Werner Hermsen waren de kornuiten. Een
aantal ooggetuigen uit de Marken Losser, Beuningen, De Lutte, Gammelke,
Hasselo, Lemselo en Deurningen werd opgeroepen om te getuigen.

Het beleg van Spinola voor Oldenzaal in 1605.
De ooggetuigen in Losser
In Losser werden de landbouwers Geert Achterhuis, Herman Beernink en
Johan Boekholt ondervraagd. Twee vragen kwamen aan de orde en wel wat
de leeftijden van die drie boeren waren en vervolgens wat de situatie rond
1605 was van een negental boerderijen. Het ging daarbij zowel om de landerijen als om het lot van de pachters.
13

A.L. Hulshoff, Markeboek Losser, (Enschede, 1967) 22.
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Erve Flackesbekke (Vlakesbekke) met kotten, sedert de 10e eeuw toebehorend aan het Kapittel van Oldenzaal, lag aan de Wiggersweg. Foto ca. 1990.
Het betrof de boerderijen Swerink, Heersche, Elferink, Vlakesbekke, Wensink, Wigger, Leusink, Wennemershoes en Deppenbroek. Bij Deppenbroek
was de vraag of de pachter 14 als arme man gestorven was. Geert Achterhuis
zei dat hij 60 jaar oud was. Herman Beernink en Johan Boekholt waren rond
de dertig. De erven Swerink en Heersche waren onbewoond en de landerijen onbewerkt. De pachter op Elferink was gemarteld en overleden; zijn
opvolger bewerkte slechts een klein stukje land en raakte aan de bedelstaf.
Op Vlakesbekke had zich een oude man gevestigd. Hij was maar in staat om
een klein stukje land te bebouwen. Het erf Wensink was gedurende de periode 1600 tot 1605 verlaten. Bij de komst van Spinola kwamen op Elferink,
Vlakesbekke en Wensink weer pachters. Ook de Meijer van erve Wigger
was gemarteld en overleden. Een tijdelijke bewoner op die boerderij had
zich in leven gehouden door dagelijks te gaan vissen in de Dinkel. De landerijen zelf waren onbenut. Het erve Leusink was woest en verlaten. Bij de
komst van Spinola kwam er weer een Meijer. Het Wennemershuis was ook
nu onbewoond zoals dat al 15 jaar lang het geval was. Johan Deppenbroek
was in de periode 1600 – 1605 gestorven terwijl hij in grote armoede verkeerde.
Tot zover de getuigenissen. In hoeverre zijn er uit deze verklaringen ook
algemene conclusies te trekken?
14

Ook wel Meijer genoemd.
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Erve Wigger (de Lange en de Korte) aan de Gronausestraat. ca. 1990. Het
meest naar de weg toe ligt de Korte Wigger.

Erve Deppenbroek, aan de Deppenbroekbeek. ca. 1990.
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Een vergelijking tussen de getuigenverklaringen en de gegevens van het
Verpondingsregister van 1601 15
De drie getuigen kwamen allen uit de verschillende delen van de Marke
Losser. Mede hierdoor kon het Gerigt in 1611 een goed inzicht krijgen van
wat er sinds 1605, na de herovering door Spinola, in de Marke gebeurd was.
Vergelijking met de gegevens van het Verpondingsregister, uitgegeven in
1601, was immers nu mogelijk.
In dat register werd vermeld dat er 10 boerderijen van de 31 woest en verlaten waren. In 1605 waren klaarblijkelijk een aantal van die boerderijen,
namelijk Schulte Honiglo, Kraesgenberg, Hermelink alias Kolker, Luierink,
Elderink en Roterink, weer in hun oude luister hersteld. De hoeven Elferink,
Vlakesbekke, Wigger en Wensink daarentegen, waren volgens het Verpondingsregister nog in goede staat. Zij moeten dus in de periode 1601 tot
1605 ontruimd zijn. Het Wennemershuis wordt in het Verpondingsregister
niet genoemd, Begrijpelijk want getuige Johan Boekholt stelt dat het pand
al rond 1595 ontruimd werd.
Het meest interessante van de getuigenverklaringen is wel dat deze het
beeld van de ellende van die tijd ondersteunen.
Hennie Kok
Eerder verschenen in de ’n Hoesbreef in 2008, met getuigen uit De Lutte en
Beuningen.

15

Verpondingsregister, 23-29.
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ZONDAGOCHTEND IN GLANE
Vanaf een jaar of 6 (vanaf ca 1954) ging ik op zondagochtend met mijn vader naar de Hoogmis in de Sacramentskerk in Glane. Na de mis gingen we
steevast naar ‘de Vereniging’.
De Vereniging in Glane bestond uit een behoorlijke zaal, een cafégedeelte
en een aangrenzend woongedeelte. De zaal en het cafégedeelte waren met
een vouwwand van elkaar te scheiden.
Vanaf april 1947 werd in de Vereniging op zondagochtend ook een mis gelezen. Glane had op dat moment nog geen eigen R.K. kerkgebouw. Mensen
moesten tot dan, voor een zondagse kerkgang nog naar Losser of Overdinkel.
Maar in 1950 wordt dan toch een kerkje in Glane gebouwd.

Interieur van de kerk in Glane. (Foto 1993 A.J. van der Wal).
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De Sacramentskerk in Glane, nu een woonhuis.
De nieuwe kerk was een sober gebouw, opgetrokken in baksteen. De muren waren aan de binnenzijde in schoonmetselwerk gelaten. De blank houten kapconstructie bleef gewoon in zicht.
Met ingang van 27 oktober 1950 werd de mis niet meer opgedragen in het
Verenigingsgebouw maar was deze zondagse misdienst verplaatst van de
Vereniging naar de nieuwe kerk.
Het Verenigingsgebouw werd al
vanaf de oprichting begin twintigste eeuw beheerd door mijn opa,
Johan Hendrik Snippert met zijn
vrouw (mijn oma) Gezina Wolters.
Zij woonden op het woongedeelte
bij de Vereniging.

Johan Hendrik Snippert (1946).

28

ǀ

Oet Dorp & Marke Losser 2018-4

Na de Tweede Wereldoorlog werd het beheer overgenomen door een
dochter van hen; Maria Gezina (tante Marie) Snippert, met haar man Hendrikus Bernardus Johannes (oom Hendrik) Kuipers. Hendrikus Kuipers werd
ook koster in de nieuwe kerk.
De priester die ‘s zondagsochtends de kerkdienst had geleid, kwam na de
dienst steevast naar de Vereniging en dronk dan meestal in de keuken van
mijn oom en tante een kop koffie.
Het cafégedeelte in de Vereniging werd op zondagochtend na de kerkdienst
drukbezocht. Als wij (mijn vader en ik) na de kerkdienst in de Vereniging
aankwamen dronk mijn vader een glas bier
en rookte een dikke sigaar. De hele zaal
stond dan trouwens blauw van de rook
want iedereen rookte er vrolijk op los. Dat
was toen heel normaal.
Op de bar stond een pinda-apparaat, waar
je voor een dubbeltje pinda’s uit kon trekken. Ik kreeg dan een dubbeltje en mocht
pinda’s uit dat apparaat halen. Je legde een
bierviltje onder de opening waar de pinda’s
uit moesten komen, stopte dan het dubbeltje in het apparaat en trok aan een hendel.
Dan tilde je het metalen klepje op waarna er
een bergje pinda’s op het bierviltje viel.
Dat pinda-apparaat stond er overigens wel om de bieromzet te bevorderen.
Het idee was dat mensen die de zoute pinda’s aten, hier dorst van zouden
krijgen en dan een extra glas bier zouden bestellen. Of het gewerkt heeft,
valt te betwijfelen.
Ergens in de zaal stond vanaf ca 1958 de eerste zwart - wit TV (TeleVisie) in
Glane. Die TV in de Vereniging stond enigszins verhoogd opgesteld in de
cafézaal.
Het TV signaal werd toen nog niet via satelliet of kabel aangevoerd maar
werd vanaf zendmasten uitgestuurd. Om zo’n signaal te kunnen ontvangen
moest wel een TV antenne op het dak geplaatst worden en moest je antenne binnen het zendbereik van zo’n zendmast staan.
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Toen deze foto in Glane genomen werd had elk huis zijn eigen antenne en
was Nederland 1 en 2 ook te ontvangen.
Maar het aantal zendmasten was in de beginjaren van de TV nog zo beperkt
dat nog niet overal in Nederland ontvangst mogelijk was, ook nog niet in
Twente. Pas in 1958 werd een hoge zendmast in Markelo gebouwd en werd
vanaf 23 januari 1959 ontvangst in Twente van Nederlandstalige uitzendingen mogelijk. Daarvoor waren al wel enkele Duitstalige zenders te ontvangen van zendmasten in Duitsland, die ook (delen van) Twente bestreken.
Televisie was in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog een heel nieuw fenomeen. De eerste officiële TV uitzending in zwart-wit in Nederland was in
1951. Het bleek een zeer snel groeiend medium te zijn. Waren er op 5 januari 1956 nog maar 30.000 toestellen in Nederland, twee jaar later op 21
januari in 1958 waren dat er al 250.000 en 14 november 1961 waren er al 1
miljoen toestellen geregistreerd. Alle uitzendingen waren op dat moment
nog in zwart-wit. Pas in 1967, nu dus zo’n vijftig jaar geleden, kwamen de
eerste uitzendingen in kleur.
Die eerste TV in de Vereniging leek in niets op de hedendaagse toestellen.
Het was een flinke kast met een enigszins bol beeldscherm van zo’n 30 bij
30 cm.
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Oom Hendrik had in
1958 dus als eerste in
Glane zo’n toverkast,
nog voordat Nederlandse zenders in Glane te ontvangen waren. Alleen enkele
Duitse zenders waren
dus op dat moment
nog maar te ontvangen.
Na de kerkdienst op zondagochtend kwamen bijna alle mannelijke kerkgangers, nu niet alleen meer voor een glas bier en een praatje naar de Vereniging, maar ook voor een TV uitzending op een Duitse zender, die om 11 uur
begon. Elke zondagochtend werd een uitzending van een concours hippique (uit Münster of Aken) het hoogtepunt van de ochtend. Tegen de tijd
dat de uitzending begon, hadden de mensen al plaats genomen voor het
toestel.
Dan, iets voor elf, werd de TV aangezet door oom Hendrik want niemand
anders mocht aan dat toestel komen. Het duurde even voordat er een
beeld kwam want het toestel moest eerst opwarmen. Oom Hendrik draaide
wat aan knoppen tot er een stabiel beeld was. En dan begon de uitzending.
Met zijn allen naar bewegende plaatjes kijken. Wat een wonder.
De hele zaal leefde mee als een paard met ruiter bij een sprong een fout
maakte of juist foutloos over het parcours ging. Wat een feest. Kom daar nu
nog maar eens om: Een klein beeldschermpje in zwart wit met een beeldkwaliteit waar nu niemand meer naar zou willen kijken. Een rokende zaal en
enthousiaste mensen in zondagse kleren bij een voorstelling van bewegende beelden en ikzelf genietend van een handvol pinda’s.
En achter de tap stond dan oom
Hendrik met een meestal gedoofde
halve sigaar in zijn mond de zaak te
overzien, met tegenover hem mijn
vader aan de andere kant van de bar.

Hendrikus Bernardus
Johannes Kuipers.
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Af en toe verliep de instelling en werd het TV beeld slechter of begon te
vervormen. Maar omdat niemand aan de knoppen mocht komen, behalve
mijn oom Hendrik zelf, was het wachten, totdat hij in actie kwam.
Als dat soms te lang duurde, ontstond er geroep vanuit de zaal. ‘Hennuk,
heij… Hennuk, doo es wat an de telluvizie.’ .Je wilde ten slotte niets missen
van die spannende voorstelling.
‘Hennuk’ had natuurlijk zelf ook allang gezien dat de TV niet meer goed
werkte. Maar door even te wachten werd de spanning opgevoerd en het
belang van zijn aanwezigheid nog eens onderstreept. Want zonder hem kon
er niet meer naar de TV worden gekeken.
Uiteindelijk kwam hij dan achter de tap vandaan, bijna altijd de gedoofde
halve sigaar in z’n mondhoek. Er werd geschoven met stoelen om hem een
doorgang te geven naar het toestel. Langzaam schrijdend begaf hij zich dan
richting TV, alsof hij opkwam voor een toneelact. Vervolgens draaide hij wat
aan de knoppen totdat het beeld weer goed was en wendde zich dan tot de
zaal alsof hij een luid applaus verwachte. Maar iedereen was natuurlijk al
weer helemaal geobsedeerd door de beelden op TV. Oom Hennuk zocht
dan met een tevreden blik zijn plaats weer op achter de tap.
Rond 12 uur was het dan einde voorstelling en was het weer tijd om naar
huis te gaan. Na een mis in de kerk en een prachtige ochtend in ‘de Vereniging’ van oom Hennuk en tante Mrie klom ik dan weer bij mijn vader achterop de fiets.
Gerard Snippert
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IN „HET LOSSERSCHE ZAND".
Men schrijft ons: Wij hebben Zondag nog eens een kijkje genomen in het
Enschedesche Scheveningen. Ook — het zij maar open gezegd — omdat ons
medegedeeld was, dat het daar alles zoo heel anders was dan vroeger, niet
meer zoo vrij. Ja, men sprak er zelfs van, dat het grootste deel afgerasterd
was met takkeldraad. Laten wij maar dadelijk zeggen, dat van al die praatjes
niets waar is. Ja, er is draad getrokken, maar alleen om het eigendom van
„Tot Steun in den Strijd" af te scheiden van het overige deel. Ziedaar, de
heele takkeldraadgeschiedenis tot zijn juiste proporties terug gebracht. Wat
is dat Lossersche Zand toch een ontspanningsoord bij uitnemendheid. Met
grillige bochten kronkelt er de Dinkel doorheen en honderden vinden in het
frissche Dinkelwater de zoo gewenschte verkoeling tegen de drukkende
hitte.

Heeft men genoeg van het water, dan is daar de ruige natuur, de zandvlakte
achter het gebouw, vanwaar men ver Duitschland inziet en waar het oog
geniet van de mooie lijnen van het verbouwde, vergroote klooster te
Bardel. Blijkbaar wordt het Zand druk bezocht. Er is gelegenheid te over, om
de fiets te stallen en daar wordt een druk gebruik van gemaakt. Ook ontbreekt de fotograaf niet.
Er was Zondag zelfs een waterfotograaf, als wij hem zoo noemen mogen,
omdat hij zijn toestel zoo maar midden in de Dinkel had staan en een landfotograaf. Ook is er gelegenheid te over, om den dorst te lesschen, primitief

Oet Dorp & Marke Losser 2018-4

ǀ

33

ingericht, maar dat hoort zoo, als je aan het strand bent, gestoken in luchtige kleedij, liggend in het rulle zand. Vooral voor de jeugd is het een prachtgelegenheid, om eens een paar uur heerlijk door te brengen. Schoolkinderen komen er dan ook in grooten getale, naar ons de heer Veenman, die
het gebouw van T. S. i. d. S. beheert, meedeelde. Enschede levert het leeuwendeel, doch er komen er ook uit Hengelo en Almelo. Ook veel Duitschers
trekken er heen. Zondag was er een gezelschap jeugdige textielarbeiders uit
Gronau. Natuurlijk werd er gedanst, sierlijk en net, zooals wij dat van de
A.T.C. kennen. En er werd ook aan verspringen gedaan door de
mannen. Maar vooral het dansen van de meisjes was mooi. Een uitnemende geest heerschte er blijkbaar in die groep. Weer op andere plaatsen zaten
troepjes zingend bijeen. Toen de Coöperatie het terrein aankocht, was dat
al een sociale daad van beteekenis, maar dat zij in de prijsbepaling in de
eerste plaats dacht aan de arbeidersbeurzen strekt haar tot eer.

Ook overigens kan men zien, dat de leiding in goede handen is. In groote
papierbakken kan men deponeeren, wat overbodig geworden is. Een groot
verschil is het, wat dat betreft, wanneer men op het terrein komt, dat nog
geen eigendom is van de Coöperatie. Daar was de grond als bezaaid met
papieren. Ook is het een goede maatregel, dat het volledig zwemcostuum
voorgeschreven is voor allen, die in de Dinkel willen baden. Onze indruk
was, dat het een heel gelukkig moment is geweest bij “Tot Steun in den
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Strijd” toen de gedachte opkwam, het Lossersche Zand te koopen. Daardoor is tot in lengte van jaren het vrije verkeer daar verzekerd.

"Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant". Enschede, 08-071930.
Zie voor het verhaal van het vakantiehuis, het K.L. Smitsoord, Oet Dorp en
Marke, 2013-2, pag. 10.

Het vakantiehuis K.L Smitoord.
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