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 Historische Kring Losser (HKL) 
De Historische Kring Losser zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het be-
houd van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (vooral van de 
dorpen Losser, Overdinkel en Glane), het vastleggen van informatie in publicaties 
en andere (audiovisuele) media en het organiseren van lezingen en exposities. 
Hierdoor blijft de kennis van het verleden actueel en wordt toegankelijk gemaakt 
voor een breed publiek. 
 
Correspondentieadres:  
Hogeweg 36 
7582 CH Losser 
Email: secretaris@historischekringlosser.nl 
Website: www.historischekringlosser.nl  
 
Bankrekening t.n.v. Historische Kring Losser 
IBAN: NL 35 RABO 0337 3080 98   
BIC: RABONL2U 
 
Bestuur 
Voorzitter 
Thea Evers* Dr. Staringstraat 7 7582 BL Losser 053 5382613 
Secretaris 
Georg van Slageren* Hogeweg 36 7582 CH Losser 053 5382850 
Penningmeester 
Harry Dekkers Ludgeruslaan 12 7581 DD Losser 053 5387993 
Leden    
Gerda Hogebrink Lutterstraat 55 7581 BT Losser 053 5381291 
Andries Kuperus* Dr. L. de Bruijnstr. 12 7582 AA Losser 053 5383196 
Bas Maathuis* Willibrordlaan 20 7581 DR Losser 053 4786400 
Chris Meekers Allemansweg 52 7582 HL Losser 053 7519669 
Bennie Nijhof Kerkhofweg 195 7586 AD O’dinkel 053 5382778 
Jack Scholtens* Heidehof 54 7581 VJ Losser 053 5385756 
André van der Veer Willibrordlaan 38 7581 TD Losser 053 5383192 
 
*) Redactie van Oet Dorp en Marke 
Aangevuld met: Sietse Smit, Scholtinkstraat 54, 7581 GS Losser (053 538 6834) 
 
Oet Dorp en Marke Losser 
Wordt aan het eind van elk kwartaal toegezonden aan de leden van de HKL. 
De jaarcontributie bedraagt € 15,00 (bij postverzending € 18,00) per jaar. 
Overname (geheel of gedeeltelijk) en publicatie van artikelen is alleen toegestaan 
met toestemming van de redactie en bronvermelding. 
 
ISSN: 1568-4711   (Oplage 750 ex.) (Druk: Drukkerij Jansen Losser) 
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Omslagfoto: Het K.L Smitoord, het vakantiehuis van de ‘rode’ coöperatie 
‘Tot Steun in den Strijd’ in de Losserse Zandbergen was, in het overwegend 
katholieke Losser, een vreemde eend in de bijt. Na de Tweede Wereldoor-
log stond hier het internaat De Ravenhorst. In dit nummer besteden  we 
aandacht aan de vooroorlogse periode, met als schrijnende bijzonderheid 
dat het toen ook onderdak bood aan Joodse kindervluchtelingen. 
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VAN HET BESTUUR 
 
Op zondagmiddag  14 april, een van de eerste mooie zondagen van dit jaar, 
hielden we onze traditioneel korte jaarvergadering bij Hotel Smit. De voor-
zitter blikte terug op het jaar 2012 met als hoogtepunt de uitgave ‘Losser 
laat je niet los’, tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Cultu-
rele Basisvorming. Dit prachtige boek ontvingen onze leden gratis. Laat u 
het nog eens zien aan uw buren, familie en vrienden. Misschien worden ze 
dan ook lid van de HKL. Vooruitblikkend gaf de voorzitter te kennen dat 
onze aandacht, naast de normale activiteiten, dit jaar vooral gericht zal zijn 
op de ‘Plaatsen van herinnering’ aan de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben 
u daarover in Oet Dorp en Marke (2012-4) al uitvoerig geinformeerd. En alle 
publiciteit rond het monument voor de verzetsheld Henk Brinkgreve  aan 
de Deppenbroekweg zal u niet zijn ontgaan. De onthulling op 5 maart jl. 
waarover we u in het vorige nummer nog konden berichten, was een waar-
dige start van deze ‘Plaatsen van herinnering’.  De fietsroute en het bijbe-
horende boekje worden gemaakt in samenwerking met onze zustervereni-
ging De Dree Marken uit De Lutte, en zullen in het kader van Open Monu-
mentendag gepresenteerd worden. 
Vervolgens brachten we een bezoek aan het Memory International War 
Museum in Nijverdal.  
‘In het oorlogsmuseum kan de bezoeker de  periode 1935 - 1945, vanaf de 
opkomst van het nationaal - socialisme tot en met de bevrijding van Europa, 
stap voor stap beleven. Het hart van het museum wordt gevormd door de 
oorlog in levenden lijve. Levensechte diorama’s, waar bezoekers in en tussen 
kunnen komen en die de impact realiseren, waar de bezoekers met alle zin-
tuigen de oorlog kunnen ervaren, vormen de basis voor het museum. De 
diorama’s bestaan uit een aantal markante gebeurtenissen’, aldus de web-
site  http://www.memorymuseum.nl    
Het  museum is geopend in 2010 en gevestigd in het voormalige biblio-
theekgebouw aan de Grotestraat 13. Wij werden in twee groepen verdeeld 
en kregen een enthousiaste en deskundige rondleiding  door twee van de 
vele vrijwilligers. Want dat is zeker het vermelden waard: dat fraaie muse-
um met een aansprekende collectie is gemaakt door en draait helemaal op 
de inzet van vrijwilligers. Kent u het nog niet, ga dan eens kijken. U bent er 
vanuit Losser in een goed half uur. U kunt parkeren aan de achterkant en u 
hebt een welbestede middag. En neem uw kinderen en/of kleinkinderen 
mee. Zij zullen onder de indruk zijn. Wij sloten de middag af met koffie en 
gebak boven op de Nijverdalse berg. 

Het bestuur 

http://www.memorymuseum.nl/
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STOLPERSTEINE IN LOSSER 
 
In de vorige ‘Oet Dorp en Marke’ hebt u kunnen lezen over Stolpersteine in 
Losser. Inmiddels is bekend wanneer ze gelegd zullen worden. 
Op 11 juli komt Gunter Demming, de bedenker van deze herinneringsste-
nen, hierheen om ze zelf aan te brengen. 
Rond 14.00 uur worden op de drie plaatsen waar de omgebrachte Joodse 
medeburgers gewoond hebben, de stenen gelegd. Daaraan voorafgaand  en 
ook na de steenlegging, zal er voor familieleden en genodigden een korte 
bijeenkomst gehouden worden in het Aleida Leurinkhuis. 
 
Wie het boek ‘In Losser is niets gebeurd’ van J.J. Luizink gelezen heeft, zal 
daarin de namen hebben gezien van de Joodse inwoners van Losser ten 
tijde van de oorlog. In totaal zijn er tien Joodse Lossernaren omgekomen als 
gevolg van de Holocaust. Voor hen zijn deze ‘struikelstenen’ bedoeld. Hier-
onder staan hun namen en de adressen waar ze gewoond hebben. 
 
Hanchen Zilversmit-Katz   Herman Zilversmit 
Grete Zilversmit-Hirsch    Elsbeth Zilversmit 
Siegfried Zilversmit 
Zij woonden Brinkstraat 14 in het pand waar nu de Intertoys gevestigd is. 
 
Wolf H. Kleinhaus   Judith Kleinhaus-Posener 
Albert H. Kleinhaus 
Deze familie woonde aan de Scholtinkstraat 195 
 
David Kosters    Eva Kosters- Kleinhaus 
Hun laatste adres was Gronausestraat 163 
 
Zij zijn omgekomen in de concentratiekampen Vught, Sobibor en Auschwitz. 
Op de stenen kunt u, in de meeste gevallen, lezen wanneer ze weggevoerd 
zijn en wanneer ze zijn overleden. 
Mevrouw Janny Meijer uit Overdinkel is de motor achter deze Stolpersteine 
- actie en de Historische Kring heeft haar daarbij de nodige hulp geboden. 
In financieel opzicht is er steun ontvangen van het Coöperatiefonds van de 
RABO-Bank Oost Twente. 
 

André van der Veer 
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JAARVERSLAG 2012 
 
Ledengroei 
Aan het begin van het jaar telden we 630 leden (een jaar eerder 570). Er 
kwamen 59 nieuwe leden bij, maar in de loop van het jaar moesten we ook 
9 mensen uitschrijven wegens overlijden of wanbetaling. En ook deelden 8 
mensen mee hun lidmaatschap met ingang van 2013 te willen beëindigen. 
Alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken komen we aan het begin van 2013 
uit op 672 leden en dat betekent dat we ons doel (700 leden) niet helemaal 
bereikt hebben. Maar in twee jaar meer dan 100 leden erbij is in deze tijd 
waarin veel  verenigingen klagen over ledenverlies wel iets om trots op te 
zijn. Als we op 1 januari 2015 ook zo kunnen terugkijken zijn we meer dan  
tevreden. 
Om dat te bereiken doen we weer een beroep op u - onze leden - om fami-
lie, buren, vrienden en bekenden, die dat nog niet zijn, lid te maken.  De 
reacties die wij van nieuwe leden krijgen komen er vaak op neer dat ze ei-
genlijk al zo lang van plan waren zich aan te melden, dat de contributie zo 
laag is (€ 15 of € 18) en dat ze bang waren aan allerlei activiteiten mee te 
moeten doen (en dat is niet zo). 
Het bestuur, geholpen door vele vrijwilligers, zal er van zijn kant alles aan 
doen om van de Historische Kring Losser een ‘club’ te maken, waarop je 
trots kunt blijven. 
 
Henk Brinkgreve/Plaatsen van herinnering 
Eén van de zaken waar we in 2012 mee begonnen en waar we trots op zijn 
dat we ermee bezig mogen zijn, is het Project Henk Brinkgreve/Plaatsen van 
herinnering. 
 
Reservemajoor Henk Brinkgreve (06.06.1915 – 
05.03.1945) bekleedde als chef-staf van het 
Gewestelijk Commando der Binnenlandse 
Strijdkrachten in Overijssel en de Noordoost-
polder een positie van grote betekenis binnen 
het verzet in Oost-Nederland. Hem werd in 
1946 postuum de Militaire Willemsorde ver-
leend. Enkele weken voor de bevrijding verloor 
hij aan de huidige Deppenbroekweg 8 in Losser 
het leven bij een overval op zijn tijdelijk hoofd-
kwartier. Ter nagedachtenis is op die plaats op 
5 maart 2013 een klein monument opgericht. 
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Het monument is deel van het project ‘Plaatsen van herinnering’. Dat pro-
ject houdt in dat op meer plaatsen waar in de periode 1940-’45 ‘iets’ is ge-
beurd informatieborden geplaatst worden. Wij krijgen daarbij ook de me-
dewerking van De Dree Marken uit De Lutte. Zij hebben voorstellen gedaan 
voor relevante plaatsen van herinnering in het noordelijke deel van de ge-
meente. De plaatsen van herinnering zullen verbonden worden door een 
fietsroute, die ook zal leiden langs het gemeentelijke oorlogsmonument aan 
het Martinusplein, het klootschietersmonument en het Joodse monument 
(alle drie in Losser) en de oorlogsgraven op de begraafplaatsen in Losser, 
Overdinkel en De Lutte. Bij deze fietsroute zal een boekje worden gemaakt 
met uitgebreide informatie over de personen of gebeurtenissen, die ertoe 
hebben geleid dat het ‘plaatsen van herinnering’ zijn geworden. 
 
De realisatie van dit prachtige project is 
mogelijk geworden door  een belangrijke 
financiële bijdrage in het kader van Bur-
gerprojecten Nationaal Landschap Noord-
oost-Twente. De planning is dat het pro-
ject vóór de herfst van 2013 gereed zal zijn.  
 
De Avonden, de Middag (excursie)en Andere activiteiten 
We begonnen het jaar 2012 op 2 januari met onze Niejoarsvisite. Zoals 
altijd een zeer geanimeerde bijeenkomst. De zaal zat helemaal vol en dat 
betekent dat er bijna honderd bezoekers waren, die door het bestuur knie-
perkes en boer’njongens kregen aangeboden. Stien Meijerink presenteerde 
voor de laatste keer de quiz, want tijdens de jaarvergadering (zie hierna) 
hebben we afscheid van haar genomen als bestuurslid. 
 
Onder de titel ‘Van behoorlick allooy’ hield Wim Evers op 6 februari een 
lezing over tin. Het bleek dat Wim veel over dit onderwerp weet en er met 
behulp van een powerpointpresentatie aanstekelijk over kan vertellen. Een 
verrassend hoge opkomst (40 belangstellenden) voor een onderwerp als 
dit. Ook nu viel het weer op dat elk onderwerp (naast de vaste gasten) zijn 
eigen bezoekers trekt. 
 
Door zijn medewerking aan de tentoonstelling over 200 jaar gemeente Los-
ser,  hadden we Gerhard Poorthuis weten te strikken voor een lezing over 
de klootschietsport. Een schot in de roos. Er waren ongeveer 50 bezoekers, 
waaronder ook mensen uit de klootschieterswereld. Een interessante lezing 
met ook enkele filmfragmenten. En we hebben zelfs nog  liedjes gezongen 
die vroeger vaak na afloop van een wedstrijd werden gezongen.  
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Tijdens de jaarvergadering op 15 april maakte de voorzitter het aftreden 
van Stien Meijerink en Leo Augustijn bekend. Beide bestuursleden hebben 
in een lange reeks van (30 resp. 25) jaren hun sporen voor de HKL verdiend. 
En toen waren er nog maar zeven over ….. Daarom zijn wij naarstig op zoek 
gegaan naar versterking en dat heeft in de loop van het jaar geleid tot de 
uitbreiding van het bestuur met André van der Veer, Bas Maathuis en Chris 
Meekers. En Sietse Smit wisten wij te strikken voor versterking van de re-
dactie van Oet Dorp en Marke. 
 
Na afloop van de  jaarvergadering brachten we met  35 leden een bezoek 
aan Burgsteinfurt zo’n 35 km over de grens. Burgsteinfurt wordt gedomi-
neerd door het machtige slot van de graven van Bentheim/Steinfurt. Deze 
zogenoemde Wasserburg, waarvan de bouw in de 12e eeuw begon, is de 
oudste en tevens een van de grootste in Westfalen. De Losserse band met 
Burgsteinfurt loopt via het Erve Beernink. Dit was in de Middeleeuwen al in 
het bezit van de ‘Edlen Herren van Stenforde’, later de graven van Bent-
heim/Steinfurt. Het wordt daar genoemd in het oudste pachtboek 1280-
1439 en wel voor het eerst in 1319. 
Het bijzondere van Burgsteinfurt is, dat door graaf Arnoldus de reformatie 
hier vaste voet aan de grond kreeg en het stadje een protestantse enclave 
werd in de overwegend katholieke omgeving. Er werd zelfs een Gerefor-
meerde Hogeschool opgericht, het Arnoldinum (1591). Deze protestantse 
universiteit met vier faculteiten, theologie, natuurwetenschappen, medicij-
nen en recht werd een steunpunt van de reformatie in Noordwest Duits-
land. Er gingen ook leerlingen uit Nederland naar toe, waaronder dominee 
Theodorus Froen uit Losser (1638).  
Een middag is natuurlijk veel te kort om alles te zien. En wij wilden ook aan-
sluiten bij de bekende Duitse zondagmiddagtraditie. Dat deden we dan ook 
en de ‘Kaffee mit Kuchen’ in het Bagnorestaurant was uitstekend. We kun-
nen terugzien op een gezellige en geslaagde middag. 
 
Een ‘extraatje’ was de expositie Kunst in het Ketelhuis, die door de HKL 
samen met beeldend kunstenaar Herman Ketz werd georganiseerd. Deze 
tentoonstelling trok in het weekend van 19 en 20 mei in Ketelhuis Van Heek 
maar liefst 355 bezoekers!  
 
Na de zomer kreeg op 15 oktober Siebe Rossel, oud-conservator van het 
voormalige Museum Jannink in Enschede, de kans om ons te vertellen over 
de opkomst van de Textiel in Twente en de arbeidsomstandigheden  resp. 
over de volkshuisvesting in de 19e en de 20ste eeuw. De avond was een 
groot succes. Bijna 70 bezoekers, die de lezing zeer hebben gewaardeerd. 
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Op 18 november maakte Gé Nijkamp uit Borne zijn aankondiging als ‘ras-
verteller’  helemaal waar. Hij vertelde over gevel- en stiepeltekens en hij 
deed dat in het ‘plat’ wat hogelijk gewaardeerd werd. Er waren ongeveer 
50 bezoekers. Hij besteedde in zijn verhaal veel aandacht aan de boerderij-
en, waar gevel- en stiepeltekens te zien zijn, maar had de haantjes op to-
rens en andere tekens op kerken (figuurlijk) laten vallen. Veel bezoekers 
bleven nog even napraten (ook met Gé). 
 
Gehouden lezingen 
Bij de meeste in de vorige paragraaf genoemde activiteiten kunnen we lek-
ker achterover leunen en luisteren naar wat ons voorgeschoteld wordt. 
Regelmatig houden we echter ook zelf lezingen en in 2012 deed Sietse Smit 
dat voor ons zelfs vier keer, onder andere voor bewoners van Oldenhove en 
Tiekerhook. 
 
Losser laat je niet los 
Dat is de titel van het prachtig geïllustreerde boek dat de kinderen van 
groep 8 van alle basisscholen uit de gemeente Losser sinds 2012 ontvangen 
bij het verlaten van de school. 
 

Het schitterende boek 
geeft de schoolkin-
deren uit Losser en de 
kerkdorpen een prach-
tig beeld van het verle-
den en het heden van 
onze mooie gemeente. 
Omdat de Historische 
Kring dé kennis in huis 
heeft over het verleden 
en ook beschikt over 
een groot fotoarchief 

was intensieve samenwerking met de Stichting Culturele Basisvorming bij 
het maken van dit boek niet meer dan logisch. Als beloning voor het vele 
werk dat wij aan de ‘productie’ van het boek hebben besteed werden wij in 
staat gesteld om aan al onze leden een gratis exemplaar aan te bieden.  
 
Oet Dorp en Marke 
Oet Dorp en Marke is waarschijnlijk het belangrijkste medium waarmee de 
HKL zich profileert. Het verscheen steeds mooi op tijd aan het eind van elk 
kwartaal. Door de sterke ledengroei werd de oplage verhoogd van 650 naar 
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700 exemplaren.  
Het blijft verheugend dat we er  steeds vrij gemakkelijk in slagen om een 
kwalitatief goed tijdschrift te maken. Het aandeel van derden in de aange-
boden kopij wordt echter kleiner en dat is jammer omdat daardoor ook de 
variatie in onderwerpen dreigt af te nemen. Bovendien legt het extra druk 
op redactieleden die ook een bestuurstaak vervullen. 
We herhalen daarom de oproep van vorig jaar: Wie neemt de uitdaging aan 
om eens wat te schrijven over (bijvoorbeeld) Carnaval, de Sportwereld, het 
Onderwijs in Losser, de Brandweer, de Boerenorganisaties en/of de Melk-
fabriek? Of welk ander geschikt onderwerp ook. 
 
Open Monumentendag  
Open Monumentendag (OMD) vindt in Losser plaats met financiële steun 
van de gemeente en wordt georganiseerd onder auspiciën van de HKL. 
Voorafgaand aan OMD  (8 en 9 september 2012) en tijdens de dag zelf werd  
een mooie folder met informatie over de georganiseerde evenementen 
verspreid. Vooral door de grote belangstelling voor een expositie van klein 
kerkelijk erfgoed in de H. Maria Geboortekerk  (ruim 300 bezoekers) en de 
muziektheatervoorstellingen ‘Het Geluid van Steen’ in Steenfabriek De 
Werklust (350 belangstellenden) werden de bezoekersaantallen weer hoog. 
(966 bezoekers tegen 911 in 2010). 
 
Wat verder nog ter tafel moet komen 
Ook dit jaar ontbrak de HKL niet  ‘op’ Brueghel. 
En sinds de zomer van 2012 zijn we ook (eerst nog bescheiden) te vinden op 
Facebook, één van de nieuwe (sociale) media. 
Het is net niet gelukt om in 2012 de Canon van Losser, waaraan we samen 
met De Dree Marken uit De Lutte hebben gewerkt, gereed te krijgen. Uit-
eindelijk is het 20 februari 2013 geworden, voordat wethouder Hassink met 
een druk op de knop de canon op internet in werking kon stellen.  
 
Onder de titel ‘Losser vertelt’ maakt Rob Smit uit Waalre een aantal ‘pro-
fessionele’ korte filmpjes, waarin Lossernaren vertellen over onderwerpen 
waar zij ‘iets mee hebben’. Inmiddels zijn drie films gereed.  
 
Losser, maart 2013 

Georg van Slageren, secretaris 
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K.L. SMITOORD  
Een vakantiehuis in de Losserse Zandbergen 
 
Een grote villa met een rieten dak, in Gooise stijl. Zo’n huis verwacht je niet 
in de Twintiger jaren in de Losserse Zandbergen. Toch blijkt uit oude an-
sichtkaarten dat daar een dergelijk huis heeft gestaan. Het werd afgebroken 
in 1961. 
De naoorlogse geschiedenis van dit pand, als het Rijksinternaat de Raven-
horst, is beschreven in het boek ’50 jaar BJ (Bijzonder Jeugdwerk) op De 
Zandbergen’(1991).  
In dit artikel wordt een beeld gegeven van de periode vóór de Tweede We-
reldoorlog, waarbij vooral het verblijf van Joodse kindervluchtelingen ‘met 
de kennis van nu’ erg schrijnend overkomt. Door het in 2012 verschenen 
boek van Guus Luyters ‘In Memoriam’, weten we dat vanuit Nederland 
17.964 Joodse, Sinti en Roma kinderen in de Nazivernietigingskampen zijn 
vermoord. Ook vluchtelingenkinderen die dachten in Nederland veilig te 
zijn, en eind jaren dertig ook in Losser waren ondergebracht.  
 
Een ‘rood’ vakantiehuis 
De Hoge Zandbergen met daarin de Arendsbult of Arendsbergen behoorden 
tot het grondbezit van de Marke Losser. Het was een heidegebied met 
zandheuvels, dat zich voortzette over de grens met Duitsland, rivierduinen, 
ofwel stuwwallen uit de laatste IJstijd. De begroeiing bestond uit naaldhout 
en jeneverbesstruiken. In 1790 vermeldt J. H. Hottinger op zijn militaire 
kaart al de naam Arendsbergen. De enige bebouwing in de buurt was ’t 
Zaandhoes of ’n Zaandkotten, een huis en erf dat in 1832 eigendom was 
van landbouwer Gerrit Jan ten Bos. Nu woont hier mevrouw Elfering-
Bosman. 

 ’t Zaandhoes in de Los-
serse Zandbergen. De 
zandhopen lagen hier zo 
dicht bij de boerderij, dat 
je als je er bovenop 
stond, in de schoorsteen 
kon kijken. In 1889 werd 
de toeristische wande-
laar die Losser bezocht al 
aangeraden ‘zijn tocht 
niet te staken, maar een 
bezoek te brengen aan 

de heuvels, die den oostelijken oever van den Dinkel omzoomen’. En er werd gewe-
zen op de ‘schoone vergezichten die men er geniet’. 
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In de Losserse Zandbergen op die zogenoemde Arendsbult of Arendsber-
gen, stond een van oorsprong militaire politiebarak uit de Eerste Wereld-
oorlog, later het café ‘Lossersche Zandbergen’, zoals te zien op een oude 
ansichtkaart.  
 

 
 
Toen ik hierover eens nadere informatie vroeg aan een oude Lossernaar zei 
hij neerbuigend ‘Dat was de tent van Ziel’. Op mijn vraag wie Ziel was kreeg 
ik als antwoord: ‘Dat was zo’n rooie uit Enschede’. Het bleek te gaan om 
Wander Ziel, een vurig socialist en beheerder van  ‘Ons Huis’ in Enschede. 
‘Ons Huis’ was het socialistische verenigingsgebouw, gelegen aan de toen-
malige uitmonding van de Noorderhagen op de Oldenzaalsestraat, nu De 
Heurne. Later was hier de bioscoop Metropole, nu warenhuis Xenox. 
 
Losser was overwegend katholiek in die dagen en de zuilen waren nog 
streng gescheiden. Over de zogenoemde Socialistenslag uit 1894, waarbij 
de rode propagandisten uit het dorp werden verdreven, werd ongetwijfeld 
nog veel gepraat.  
De politicus J.H.A. Schaper (1868-1934), een voorman van de SDAP en lid 
van de Tweede Kamer, beschrijft in zijn boek ‘Een halve eeuw van strijd’, 
hoe hij op een verkiezingstournee begin jaren dertig, ook Losser aandeed. 
Het hotel waar hij zijn redevoering moest houden zat vol, maar er hing een 
ijzige sfeer. De katholieke geestelijkheid, toen nog duidelijk herkenbaar in 
hun zwarte soutanes met knoopjes van de hals tot de voet, zat pontificaal in 
de zaal. Maar…één van hen stond op, zei: ‘U bent Schaper?’ en gaf hem een 
hand. En dat ontdooide de sfeer. Hij kon zijn verhaal houden.  
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De Losserse Zandbergen waren in die tijd zeer geliefd bij de arbeiders uit 
Enschede, om daar op zondag aan de oevers van de Dinkel te genieten van 
de mooie natuur. Getalsmatig wordt in dit verband zelfs geschreven over 
‘vele honderden’, die op zondagmiddag naar Losser kwamen. Het was na-
tuurlijk ook een prachtige locatie bij de oude Dinkellus en in die bocht een 
klein strand, zoals op oude kaarten en foto’s nog te zien is.  
In de gemeenteraad werd er over gedebatteerd, want op het gebied van de 
zedelijkheid liet het daar veel te wensen over, aldus enkele raadsleden. En 
dan wordt er ook nog bier geschonken. In 1920 komt er een verordening 
tegen het baden in de Dinkel vanwege ‘toestanden welke uit zedelijkheids-
oogpunt niet bestendigd kunnen worden’. 
 
Dit unieke gebied zag er toen heel anders uit dan nu. De hoge begroeiing 
van tegenwoordig was er nog niet en men had ongetwijfeld uitzicht naar 
Gildehaus en Bentheim. Toen de fiets wat meer gemeengoed was gewor-
den verplaatste dit toerisme zich naar het Lutterzand, maar in eerste in-
stantie was de trek naar Losser.  
 

Toerisme aan de Dinkel in de Losserse Zandbergen. De foto werd genomen in de 
buurt van de Tempen, een meander in de rivier, de tegenwoordige dode Dinkelarm. 
 
Het was oorspronkelijk dus Markegrond en vrij toegankelijk. Mij is niet be-
kend wie na de verdeling van de Markegronden in de tweede helft van de 
negentiende eeuw, eigenaar van de grond is geworden. In 1925 wordt de 
heer A. Wevers jr. eigenaar van de Zandbergen, maar ‘voorlopig zal de toe-
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gang tot het terrein vrij blijven’ aldus het krantenbericht. Vermoedelijk gaat 
het hier om A. Wevers jr. (1889-1960) een telg uit een Enschedese horeca-
familie met daarbij een steenkolengroothandel. Hij was later bestuurslid 
van de Oudheidkamer Twente en tevens grondlegger van de bibliotheek 
van de Oudheidkamer. 
In 1926 koopt de Twentsche arbeiderscoöperatie ‘Tot Steun in den Strijd’ 
uit Enschede een terrein van circa 15 ha, om daar een vakantieoord te 
stichten. In 1928 zal de coöperatie haar vijfentwintigjarig bestaan herden-
ken en bekende personen uit partij en vakbeweging hebben zich ten doel 
gesteld, om bij dat jubileum de coöperatie een vakantiehuis aan te bieden. 
Volgens de oorspronkelijke plannen moet het een paviljoen worden waarin 
een zestigtal kinderen met begeleiders een tehuis kunnen vinden, met 
daarbij nog een viertal zomerhuisjes voor gezinnen. De keuken van het pa-
viljoen kan tevens productief gemaakt worden voor de gasten in de zomer-
huisjes en voor kampeerders. Het benodigde kapitaal wordt geschat op ƒ 
25.000. 
 
Het gebouw mag volgens de gemeentelijke ontheffing meer dan 10 meter 
van de openbare weg af staan. Twee gevels en de buitenwanden van een 
bijgebouwtje mogen gedeeltelijk van hout zijn en er mag een rieten dak op 
komen.  
Het ontwerp is van de Enschedese architect J.C. Kromhout van der Meer die 
voor de coöperatie in 1912/1913 ook betrokken was bij het verenigingsge-
bouw in Enschede. Hij was opgetreden als stroman voor de arbeidersco-
operatie en had de villa gekocht van H.J.E. (Hennie) van Heek. Een Van Heek 
had vermoedelijk zijn huis nooit verkocht aan socialistische arbeiders. 
Kromhout van der Meer had wel bedongen dat hij de architectuur zou krij-
gen van de nieuwbouw en verbouwing van de fabrikantenvilla. Ook de ar-
chitectuur van het vakantiehuis in Losser werd dus later aan hem gegund. 
 
Er moet al een onderkomen zijn geweest in Losser, misschien in de oude 
barak, want op 9 augustus 1927 is in het Algemeen Handelsblad te lezen: ‘In 
de Zandbergen in Losser, in gebruik als herstellingsoord bij de Enschedese 
coöperatie “Tot Steun in den Strijd” heeft gistermiddag een hevige 
boschbrand gewoed’. Het zou kunnen zijn dat de naam van het vakantiehuis 
dan ‘Zandbergen’ is. Een ANWB-plattegrond uit hetzelfde jaar vermeld op 
die plek ‘Het Zandhuis’. Maar dat kan ook de boerderij geweest zijn. De 
benaming is dus niet helemaal duidelijk. 
 
Op Hemelvaartsdag van dat jaar is er een wandeltocht georganiseerd vanuit 
Enschede: ‘alle revolutionaire arbeiders van Enschede komen ’s morgens om 
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4½ uur op de markt; vertrek 5 uur precies. De afd. Overdinkel en Glanerbrug 
CPH ( Communistische Partij Holland) komen in de Zandbergen bij ons. Dan 
kunnen wij gezamenlijk dien dag buiten doorbrengen’, aldus een oproep 
van de Communistische Jeugdbond ‘De Zaaier’ in De Tribune, het sociaal 
democratische weekblad. 
 

Het vakantieoord van de coöperatie ‘Tot Steun in den Strijd’. 
 
In 1928 zijn de plannen van de coöperatie verwezenlijkt. Op 21 juli kan het 
nieuwe vakantiehuis geopend worden. Om half elf ’s morgens komt bij Ons 
Huis in Enschede een groot aantal afgevaardigden van diverse instellingen 
bijeen, om met bussen naar de Losserse Zandbergen te worden vervoerd. In 
de grote zaal van het nieuwe gebouw vindt de overdrachtsplechtigheid 
plaats. Het vakantiehuis biedt voorlopig plaats aan 56 kinderen, maar leent 
zich ook bijzonder goed voor de ontvangst van ‘groote gezelschappen, 
landdagen, weekends etc’, aldus het uitgebreide verslag van bijna twee 
pagina’s in het Twentsch Dagblad Tubantia en Enschedesche Courant (57e 
jrg. No 172). Na alle sprekers gehoord te hebben, maakt het gezelschap een 
wandeling door de Zandbergen ‘dat mooie stukje natuur, dat door de gas-
ten van elders luide werd geroemd’. Er volgt een koffietafel en dan vertrekt 
men weer naar Enschede voor de officiële receptie, ’s Avonds wordt er een 
diner gehouden waaraan ongeveer tweehonderd personen aanzitten, 
waaronder ook de Losserse burgemeester Van Helvoort. Vijf arbeiders, die 
vijfentwintig jaar in dienst zijn van de coöperatie, ontvangen op die avond 
een gouden horloge en een wandelstok met zilveren knop.  
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De coöperatie was al een aantal jaren op 
zoek naar een geschikt terrein. ‘Het moest 
mooi zijn, de omgeving moest geschikt wan-
delgebied bezitten, de kinderen zouden er 
rustig moeten kunnen spelen en er moest 
water zijn’. Men probeerde een jaar lang in 
stilte om een terrein in bezit te krijgen, maar 
dat viel niet mee. ‘Toen kwam het bericht dat 
de Lossersche Zandbergen publiek verkocht 
zouden worden en toen ook stond het vast, 
dat dit terrein ons terrein moest worden’, 
aldus de voorzitter de heer J. Bevers. ‘We 
kunnen nu wel zeggen dat de koopsom ons 
nogal is meegevallen’. De prijs noemt hij 
echter niet. Wel de  bouwkosten. Die be-
droegen ƒ 32.000. De krant meent te kunnen 
vaststellen dat ‘het 25-jarig jubileum van Tot 
Steun in den Strijd op waarlijk schitterende 
wijze is gevierd’. Een tehuisnaam wordt bij 
de berichtgeving niet genoemd.  
 
K.L. Smitoord 
De Enschedese socialistische voorman K.L. Smit overleed op 2 februari 1930 
op de leeftijd van 52 jaar. Hij was bedrijfsleider van de Twentsche Coöpera-
tie ‘Tot Steun in den Strijd’, die dus het vakantiehuis had gebouwd en die 
ook een winkel in Losser had.  
 
In de Enschedese gemeenteraad was K.L. Smit voorzitter van de Sociaal 
Democratische raadsfractie. Hij was werkzaam in wat werd genoemd de 
‘Coöperatieve beweging’ en had invloed in het hele land. Zo was hij com-
missaris van ‘De Handelskamer’, bestuurder van de Centrale Bond van Ver-
bruiks Coöperaties en had hij zitting in de Coöperatieve Raad van de N.V.V. 
en de Coöperatieve Bond. Een zeer geachte figuur dus in die kringen en 
men besluit dan ook om het  vakantiehuis in Losser ter nagedachtenis zijn 
naam te geven. Het gaat verder als het K.L. Smitoord.  
 
Weekenden 
Buiten de vakantietijd kunnen er andere activiteiten plaats vinden, zoals de 
in die tijd veel gehouden landdagen van allerlei groeperingen. Maar ook 
weekenden van vrouwenorganisaties. Van zo’n weekend op 9 tot 12 mei 
1930 is een verslag bewaard gebleven. 
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Links op deze foto de zogenoemde ‘rode coöperatie’ (nu administratiekan-
toor Bouwma aan de Brinkstraat) en daarnaast de katholieke coöperatie De 
Werkman. 
 
De tweeëndertig deelneemsters arriveren op vrijdagmiddag om 16 uur. Ze 
maken een verkenningstocht door het huis. ‘De gezellige ruime speel- en 
eetzalen, de groote slaapzalen vormen ook voor volwassenen een aanlokke-
lijk verblijf’. Na de avondboterham gaan de dames een eindje om over het 
mooie bosrijke terrein. Weer thuisgekomen hijsen ze de Bondsvlag in top. 
‘En hoog weerklonken onze mooie strijdliederen, hoog gezongen door enke-
le vrouwenstemmen’. 
Ze praten over de Russische revolutie en het Amerikaanse kapitalisme en 
luisteren naar gedichten van Henriette Roland Holst. 
Ook is er een ‘lezing met lantaarnplaatjes’ van architect  Jan Jans uit Almelo. 
Hij praat over bouwkunst en binnenhuisarchitectuur. Een groot gedeelte 
van zijn lezing gaat over woninginrichting. ‘Hij trachtte ons te doen begrij-
pen, waarom noodeloze krullen aan meubels zo leelijk zijn, waarom een 
kleedje ter “bescherming” van een ander kleedje zo dwaas en lelijk is’. Hij 
trapt daarbij wel op zere tenen, want de plaatjes van de kamers, die hij laat 
zien als zijnde zeer lelijk, lijken verdacht veel op de interieurs van de dames 
thuis. Maar ‘hij was gekomen om in ons allen wakker te maken den drang 
naar schoonheid, zich uitend ook in de voorwerpen waarmee de arbeider 
zich omringt’. De Stichting Goed Wonen, die van 1946 tot 1968 doet aan 
smaakopvoeding en met name de grote plompe ‘old finish’ meubels, in 
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antieke stijl afgewerkt, uit de woningen probeert te bannen, heeft hier al 
een voorloper. 
Ondanks kou en regenbuien wordt er ook veel gewandeld. Een van de wan-
delingen gaat over Duits grondgebied. Met een aan de directrice verstrekte 
vergunning gaan de dames op weg. Bij de grens worden ze aangehouden en 
tonen de vergunning. ‘De beambte las en las nog eens en keek toen onze 
groep er nog eens op aan. “Aber das sind doch keine Kinder”, zei hij: de ver-
gunning was gegeven aan de directrice, ter begeleiding van kinderen! Maar 
hem werd uitgelegd, dat dit maal de moeders dier kinderen het hem wel 
bekende vacantie-oord bewoonden en hij liet ons rustig onze wandeling 
door Duitschland maken’. 
Het waren voor de dames ‘Dagen van vreugde’ dat weekend, ‘dagen ook 
van stil peinzen, van voorbereiding tot den strijd, die ons aller strijd is: voor 
het nader brengen van het socialisme’. 
 
De deelnemers aan de weekenden en landdagen  gaan soms ook in demon-
stratieve optocht naar Losser. Zo vertrekt de jeugdgroep van de Textielar-
beidersbond in 1932 voor een Pinksterfeest vanaf ‘Ons Huis’ in Enschede: 
‘Om precies 4 uur wordt afgemarcheerd’. 
In april 1933 breekt er ook een bos- en heidebrand uit waarbij 3 ha land-
bouwterrein bij het vakantiehuis wordt verwoest. Maar de beheerder was 
er vlot bij: ‘Op den straatweg van Losser naar Overdinkel hield hij drie per-
sonen aan, die hem verklaarden, dat zij in de Zandbergen een pijp hadden 
uitgeklopt’. 
 
Vredesmeeting 

 
Gezicht op het Duitse klooster Sint Antonius in de buurtschap Bardel. Een land-
schap, nog zonder de huidige begroeiing, maar wel met uitgestrekte heidevelden. 
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Op zaterdagmiddag 2 augustus 1936 werd er op het terrein in de Zandber-
gen een grote ‘vredesmeeting’ gehouden. Van tevoren zijn dertigduizend 
manifesten verspreid om de Twentenaren op te roepen naar Losser te ko-
men. Van de vredesspeldjes zijn er alleen al in Enschede meer dan 500 ver-
kocht.  
 
De bijeenkomst staat in het teken van ‘Vrede en werk!’ ‘Twentenaren! Even 
over de grens wordt de vrede belaagd en is de vrijheid vernietigd. Koorts-
achtig bereiden de fascistische machthebbers de waanzin van een nieuwe, 
afgrijselijke oorlog voor!’  
 
Zo’n 1000 tot 1200 deelnemers arriveren uiteindelijk met bussen, maar ook 
in demonstratieve optocht op de fiets.  Na een geestdriftig meegezongen 
Internationale wordt het woord gevoerd door Ko Beuzemaker, de voorzitter 
van de Communistische Partij Nederland. Hij spreekt uitvoerig over de strijd 
voor het behoud van de vrede en wijst op de dreiging van Nazi-Duitsland. 
Leden van de SA, de bruingeüniformeerde ‘Sturmabteilung’, de op militaire 
leest gestoelde knokploegen van de NSDAP, stonden ondertussen aan de 
grens, een honderd meter verderop, de rode vlaggen en leuzen te bekijken. 
Zoals gezegd was de begroeiing aan beide zijden van de grens nog niet zo 
hoog als tegenwoordig, dus vanaf de grenspaal richting klooster De Bardel, 
waren de ‘rooie activiteiten’ goed te zien.  
 
Beuzemaker vraagt ook aandacht voor de gebeurtenissen in Spanje. Op 17 
juli was de Spaanse Burgeroorlog uitgebroken. En natuurlijk kwamen ook de 
Nederlandse vraagstukken aan bod i.v.m. de ophanden zijnde verkiezingen. 
Er werd een collecte gehouden voor Spanje en de middag kende verder een 
bont programma met declamaties van Tine Fraterman, een sopraan die 
later bij de Enschedese Opera Forum zong. In 2009 kwam ze op negentigja-
rige leeftijd weer in het nieuws bij het verschijnen van de biografie van de 
schrijver Gerard Reve en wel als zijn eerste vriendin. Verder was er die mid-
dag muziek van het Schalmeienkorps uit Enschede en muziekvereniging De 
Eendracht uit Overdinkel. 
 
Ko Beuzemaker ging na de Duitse inval in het verzet en werd op 13 januari 
1944 door de Duitsers gefusilleerd in Scheveningen. 
De ‘Rooien’ aan de ene kant van de grens en de Nazi’s aan de andere kant, 
dat kon natuurlijk niet goed gaan. Dat gaf schermutselingen.  
 
Zo is in 1937 te lezen: 
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1939 Verblijfplaats voor Joodse kindervluchtelingen 
Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam, voelden veel Joden zich terecht 
bedreigd en besloten dan ook om Duitsland te verlaten. En zeker in 1938, 
na de inlijving van Oostenrijk en de Kristallnacht, de nacht van 9 op 10 no-
vember, toen in heel Duitsland Joodse winkels en bedrijven werden aange-
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vallen, Joden werden vermoord en synagogen in brand gestoken, begon er 
een massale uittocht van Joodse vluchtelingen ook naar Nederland. Zij 
dachten vanwege de neutraliteitshouding van ons land gedurende de Eer-
ste Wereldoorlog, hier een veilig onderkomen te hebben. 
 
Bij de volkstelling van 1936 wordt in Nederland een persoonskaart inge-
voerd, voor iedere persoon die in Nederland geboren is, daar woont, of zich 
daar blijvend vestigt. Ons land is er trots op, want nergens ter wereld vindt 
men een bevolkingsregister, dat wat volledigheid en nauwkeurigheid be-
treft, op één lijn kan worden gesteld met het onze. Mensen die niet in een 
huis wonen, zoals zwervers, zigeuners en woonwagenbewoners worden 
uitgesloten.  
De vele vluchtelingen vormen een apart probleem. Werk is moeilijk te vin-
den en wettelijk genieten Nederlandse arbeidskrachten de voorkeur boven 
buitenlanders. 
In 1938 komt er een beschikking dat Joodse vluchtelingen niet in het bevol-
kingsregister opgenomen mogen worden. Voor hen worden aparte kaarten 
in een apart persoonsregister aangelegd. De kaarten krijgen ook een kleur, 
lichtgroen voor mannen en roze voor vrouwen. 
In 1939 worden voor hen vreemdelingenverblijven in het leven geroepen, 
met daarbinnen weinig vrijheid en vaak streng toezicht. 
Het K.L. Smitoord in de Losserse Zandbergen wordt dan één van de uitein-
delijk vijfentwintig verblijven voor legale Joodse vluchtelingen. 
 
Op 4 januari 1939 bericht het Algemeen Handelsblad: ‘Duitsch-Joodsche 
kinderen naar ons land. Hedenmiddag arriveert wederom een contingent. 
Met de D-trein van kwart voor vier zullen vanmiddag te Oldenzaal pl.m 200 
Joodsche kinderen uit Duitschland  aankomen. Zestig meisjes gaan naar 
Losser, waar zij in een vacantie-oord zullen worden opgenomen’. Een dag 
later zullen er in Oldenzaal nog 112 kinderen aankomen, die op doorreis zijn 
naar Engeland. Dit zal één van de Joodse kindertransporten van Truus 
Wijsmuller-Meijer (1896-1978) zijn geweest. Deze bankiersdochter en echt-
genote van de Amsterdamse reder, heeft ongeveer 10.00 Joodse kinderen 
gered uit Oostenrijk en Duitsland, die via Hoek van Holland naar Engeland 
gingen. 
 
Op 6 januari is het volgende verslag te lezen: 
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De in de krant genoemde plaatsen waren vermoedelijk verzamelpunten, 
want de kinderen komen overal vandaan. Ze komen uit heel Duitsland, van 
Düsseldorf tot Oost-Pruissen. 
Nauwgezet worden de personalia genoteerden en ook alle andere papieren 
die de kinderen bij zich hebben zoals paspoorten, persoonskaarten, maar 
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ook een zwempas en een schoolrapport. 
Een verklaring van een vader, die al sinds november 1938 in Amsterdam 
verblijft, dat hij de kosten van het verblijf voor zijn rekening neemt. Een 
reisbiljet naar Amerika. Aantekeningen als ‘Vader was Evangelisch’. ‘Vader 
is al in Argentinië, moeder is nog in Polen’ en broertje zit in een ander te-
huis. Beroep van vader: onder meer koopman, ingenieur, handelsbediende, 
antiquair. Ook zijn er kinderen van wie staat vermeld: ‘geen papieren aan-
getroffen’.  
De kinderen mochten van het Nazi-regime niet veel meenemen: één koffer, 
10 Reichsmark, enkele foto’s. Geen speelgoed, geen boeken, geen waarde-
volle spullen. 
Ze vertrekken vaak weer na een korte periode, naar Amsterdam of naar 
Driebergen-Rijsenburg, waar ook een aantal kindertehuizen was. Ook naar 
familie verderop in Nederland en naar andere Joodse gezinnen, waar ze 
opgenomen worden. Ook gaan ze naar Palestina. 
De Joodse gemeenschap in Nederland moest zelf financieel zorg dragen 
voor de opvang van de vluchtelingen. 
Op 12 januari komen er vanuit Amsterdam nog dertien kinderen bij in de 
leeftijd van 7 tot 12 jaar.           

  
 

Frederika Menko-Warendorf (1887-1952) 
was de contactpersoon binnen het vluch-
telingencomité in Enschede. Zij is de echt-
genote van de textielfabrikant Alfred 
Menko (1881-1953). Uit haar schrijven aan 
de gemeente blijkt dat de kinderen uit het 
quarantainestation ‘Amsterdam’ komen. 
Ook heeft zij nauwgezet alle gegevens van 
de kinderen genoteerd en alle bescheiden 
die ze bij zich hebben. Het echtpaar Men-
ko overleefde de Naziterreur, doordat ze 
tijdens de Duitse inval in New York verble-
ven vanwege het huwelijk van hun doch-
ter en niet naar Nederland terugkeerden.  
Er zijn strenge regels voor de kinderen. Op 
27 januari gaan vijf van hen met mevrouw 
Menko per auto op familiebezoek naar Amsterdam. Zij krijgen een brief 
mee van de burgemeester, waarin staat dat ze dezelfde dag weer terug 
zullen keren en steeds onder geleide zullen blijven. 
 

Frederika Menko – Warendorf, 
geportretteerd door Lizzy Ansingh. 
(Openbare bibliotheek Enschede). 
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Een deel van haar lijst. 

 
Ook de twee leidsters krijgen een gestempelde verklaring van de burge-
meester, met de tekst dat ze ‘zoo nu en dan Enschede wenschen te bezoe-
ken’. De verklaring is veertien dagen geldig en wordt telkens vernieuwd.  
 

Verklaring voor Lea Cahn voor een reis naar Den Haag. 
 
Op 3 maart 1939 bericht het Algemeen Handelsblad, dat er dan in Neder-
land zes kampen zijn voor Joodse vluchtelingen, ‘waaronder het Meisjeshuis 
te Losser’. Het neutrale comité voor hulp aan buitenlandse kinderen heeft 
dan 1500 kinderen in verschillende tehuizen kunnen onderbrengen, waar-
onder het K.L. Smitoord.  
Voor zover nu bekend is het K.L. Smitoord maar enkele maanden als verblijf 
voor Joodse vluchtelingenkinderen in gebruik geweest. 
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Op 26 augustus 1939 bericht het dagblad Tubantia: ‘Naar we vernemen 
hebben de Joodsche kinderen, die in het K.L. Smit-Oord in de Zandbergen 
waren ondergebracht, gistermiddag dit gebouw ontruimd. Zij zijn per auto-
bus naar Enschede vervoerd. Daarna heeft een gedeelte de reis per trein 
naar Driebergen voortgezet, terwijl de andere kinderen naar Rotterdam zijn 
overgebracht’. 
 
Tweede Wereldoorlog 
Toen op 10 mei 1940 de Duitsers ons land binnenvielen was het K.L. 
Smitoord niet meer als vluchtelingenkamp in gebruik. Westerbork was het 
centrale opvangkamp geworden. Vanuit heel Nederland waren de Joodse 
vluchtelingen daar naartoe overgebracht. In de zomer van 1939 was men 
begonnen met de bouw van de barakken en in oktober kwamen de eerste 
bewoners in het Drentse kamp.  
 
In 1942 huurt het Rijk het terrein met villa ‘De Zandbergen’ voor de in-
richting van een kamp voor sociale jeugdzorg. De naam K.L. Smitoord wordt 
dan niet meer gebruikt. 
In de zomer van dat jaar komen hier zogenoemde landhulpen in kampver-
band bijeen. Landhulpen waren jongelui, stadsjeugd en werklozen, die in de 
zomer bij boeren gingen helpen om de vervreemding tussen stad en platte-
land tegen te gaan, een bezigheid, helemaal passend in de Nazi-ideologie.  
In datzelfde jaar wordt het vakantiehuis in gebruik genomen voor jongeren 
met problemen, voornamelijk afkomstig uit het westen van het land. Het 
wordt een kamp voor sociale jeugdzorg, genaamd ‘De Zandbergen’. 
De levensmiddelen kwamen ‘regelmatig’ uit Deventer. In opdracht van het 

 
 
 
Een sfeervol 
plaatje van 
het latere 
internaat en 
het zoge-
noemde 
Pinkelhok 
omstreeks 
1956. 
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Departement van Sociale Zaken (Rijksdienst der Levensmiddelenvoorzie-
ning) werden deze geleverd door een winkel van de toenmalige grootgrut-
ter Simon de Wit. In 1943 werd het bezorgen van levensmiddelen verbo-
den. De burgemeester kon echter ontheffing verlenen en de directie van 
Simon de Wit uit Zaandam richt dan ook zo’n ontheffingsverzoek aan de 
burgemeester, zodat de winkel in Deventer kan blijven leveren aan het ‘In-
ternaat voor vakontwikkeling “De Zandbergen”, Losser’. 
 
Na de Duitse capitulatie huurt het Ministerie van Wederopbouw en Volks-
huisvesting in 1946 ‘De Zandbergen’ voor het jeugdwerk in internaatsver-
band. In 1961 wordt het terrein met opstal gekocht door het Rijk. Er vinden 
verbouwingen en uitbreidingen plaats en de villa wordt afgebroken. Voor-
taan heet het internaat ‘De Ravenhorst”, dat tot 1991 in de Zandbergen zal 
blijven. Dan verhuist het Bijzonder Jeugdwerk naar de wijk Velve-Lindenhof 
in Enschede.  Het boek waarin de naoorlogse geschiedenis is beschreven, is 
niet meer te koop, maar integraal te vinden op de internetsite van ons be-
stuurslid Jack Scholtens: www.losser-digitaal.nl/bj-in-de-zandbergen . 
 
Met dank aan: Andries Kuperus,  Leo Augustijn en Bennie Nijhof. 
 
Thea Evers 
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EXPEDITIEBEDRIJF  BULTERS 
 
N.a.v. de oproep van de gebroeders Rinus en Henk Olde Riekerink in Oet 
Dorp en Marke Losser 2012/2 leest u hierna een bijdrage van Paul Bulters. 
  
Geïnteresseerd heb ik de oproep van de gebroeders Olde Riekerink en het 
daaraan gekoppelde verhaal over Gusta Wijering in de uitgave van Oet Dorp 
en Marke Losser 2012/2 gelezen. Ook wij woonden in het 'oude dorp', niet 
ver van de schoenenzaak van Olde Riekerink aan de Schoolstraat en de 
elektrozaak van Jo Muller en zijn echtgenote Gusta aan de Brinkstraat.  
  
Expeditiebedrijf 
Ons huis, het voormalige postkan-
toor, stond op de hoek van de Drie-
hoekstraat en de Braakstraat op de 
plek waar nu supermarkt EmTe (San-
ders) is gevestigd. Mijn vader en 
naamgenoot, Paul Bulters, had een 
expeditiebedrijf en zorgde in de jaren 
veertig, vijftig en zestig van de vorige 
eeuw met zijn Opel Blitz voor het 
transport van goederen tussen En-
schede en Losser/Overdinkel/Glane. Goederen uit het hele land werden in 
Enschede door andere transporteurs bij een transportcentrum aangeleverd, 
waarna mijn vader het verdere transport op zich nam naar met name de 
middenstand in de gemeente Losser. Niet zo verwonderlijk dat Paul Bulters, 
doordat hij dagelijks deel uitmaakte van het straatbeeld, met zijn blauwe 
stofjas en alpino in de Opel Blitz een zeer bekend figuur was in de gemeen-
te. 
 
Wel en niet Katholiek 
Wij waren van katholieke huize en het andere plaatselijke expeditiebedrijf 
Jassies daarentegen van de SDAP-kant. In de klantenkring was dat zeer 
goed terug te zien. Mijn vader kreeg geen opdrachten van niet-katholieke 
Losserse middenstanders en Jassies niet van de katholieken. Dit werd te-
vens terdege in de gaten gehouden én door mijn vader én door eigenaar 
Bonne van de Wal van Jassies, die het bedrijf aan de Gronausestraat in, 
zoals wij zeiden, 'De Nes' had. 
 
Zo was mijn vader bestuurlijk actief binnen de katholieke sportvereniging 
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KVV Losser, terwijl Van de Wal bestuurlijk zijn sporen verdiende bij zowel 
de sportvereniging PJ als de muziekvereniging Kunst en Strijd. Oftewel bij 
'de rooien', zoals mijn vader placht te zeggen. Aan de inzet voor zijn KVV 
Losser kwam abrupt een einde, toen hij niets hoorde van het vervoer met 
zijn vrachtwagen van deelnemers aan de jaarlijkse dropping van de club. 
Vele jaren had hij daarvoor kosteloos gezorgd. Toen hij op de dropping-
avond op het sportveld ging kijken stond daar de wagen van Jassies en die 
constatering deed hem voorgoed het oranje-zwarte bloed uit de aderen 
vloeien.  

Mijn vader bij zijn Opel Blitz rond 1950, voor 
de zuivelfabriek Dinkelland aan de Gronau-
sestraat. Hij verzorgde toen het vervoer van 
de melkbussen tussen de boeren in Overdin-
kel/Glane en de fabriek. Rechtsachter is nog 
een bus te zien op de parkeerplaats van het 
toenmalige touringcarbedrijf Johan Lip-
pinkhoff. 
 
Als enige zoon ging ik regelmatig in mijn 
vrije tijd mee 'op de vrachtwagen' om 
een handje te helpen. Als verwoed 

voetballertje van KVV Losser kon ik genieten van de lange gesprekken over 
het voetbal als mijn vader goederen kwam afleveren bij de plaatselijke win-
keliers, voor het merendeel dus ook KVV Losser-leden. Een derby tussen 
KVV en TAR of PJ was wekenlang vóór de wedstrijd en erna onderwerp van 
gesprek. Van het huidige 'tijd is geld' was toentertijd nog geen sprake. 
  
Het huis aan de Driehoekstraat fungeerde ook als 'kantoorpand' en regel-
matig kwamen er middenstanders in- en uitlopen om mijn vader te ver-
zoeken iets bij een groothandel uit Enschede mee te nemen. Zoals Bouw-
huis uit Glane, die als bakker werkzaam was bij de katholieke coöperatie De 
Werkman, gevestigd naast de socialistische coöperatie aan de Brinkstraat 
(zie foto pag. 16) om de scheiding der geloofsgeesten in het toenmalige 
Losser nog maar eens te benadrukken. Bijna dagelijks kwam hij binnen en 
vroeg dan of mijn vader een zakje krenten, een zakje rozijnen en een zakje 
meel mee wilde nemen. En als de grossier niet aan die 'enorme bestelling' 
zou kunnen voldoen, dan spoorde Bouwhuis mijn vader aan toch in ieder 
geval iets mee te nemen met de voor mij historische woorden: 'Altijd wat'. 
  
Vooruitgang 
Langzaam maar zeker ging ook expeditiebedrijf Paul Bulters mee in de vaart 
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der volkeren. De Opel Blitz werd vervangen door een zware Mercedes Benz 
en het wagenpark groeide. Enschede werd het hele land, met vervoer van 
Butagasflessen en wasautomaten die klanten van Albert Heijn via zegeltjes 
bijeen hadden gespaard. Voor het stallen van de vrachtauto's werd een 
garage gebouwd aan de Smitsbreeweg.  
  
Ook het markante woonhuis aan de Driehoekstraat, het vroegere postkan-
toor dus, voldeed niet meer aan de eisen. Het werd gehuurd van buurman 
Hendriksen aan de Braakstraat, directeur van houtzagerij de Volharding in 
Oldenzaal. Die kwam per half jaar langs om de huur op te halen, onder het 
genot van een dikke sigaar en een borrel. In het midden van de jaren zestig 
zegde mijn vader de huur op en verhuisden wij naar de Zweermanstraat. De 
woning stond nog een tiental jaren leeg voordat het samen met het naast-
gelegen ABTB-gebouw uiteindelijk ten prooi viel aan de slopershamer. 

 
Door de uitbreiding van het wagenpark, bouwde mijn vader een nieuwe garage aan 
de Smitsbreeweg, later overgenomen door Taxi Kienhuis. Deze foto uit 1960 laat 
van links naar rechts zien: de Fiat personenauto; een Mercedes 1960, gebruikt voor 
vervoer van Butagasflessen door geheel Twente; een Mercedes met ‘Daf-front’, eind 
50er jaren, gebruikt voor verhuizingen; een Mercedes met ‘Neus’, bouwjaar 1956, 
voor vervoer van wasautomaten van AH door geheel Nederland; een Opel Blitz uit 
midden jaren 50, voor transport tussen Enschede/Losser/ Glane/Overdinkel v.v. 
 
Toen ik als enige zoon, naast een drietal dochters,  te kennen gaf geen be-
lang te hechten aan een overname van het transportbedrijf verkocht mijn 
vader dit aan Kienhuis Taxi en toen dus ook Transport. 
Hij was daar een tikkeltje teleurgesteld over, maar toen ik later de journalis-
tieke opleiding afsloot was hij daar trots op. En als journalist van de Twent-
sche Courant/Nieuwe Dinkellander en later Twentsche Courant/Tubantia 
zwierf ik toen, evenals hijzelf had gedaan, ook zo'n kleine veertig jaar door 
de straten van het bij hem en bij mij zo geliefde Losser. Zo vader, zo zoon. 
Hij stierf op 76-jarige leeftijd in 1990 aan de gevolgen van longkanker in het 
Enschedese ziekenhuis. 

Paul Bulters 
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