Historische Kring Losser (HKL)
De Historische Kring Losser zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het behoud
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.
Bezoekadres: ’t Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser (zaal 1.25)
(Op maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 tot 12.00 uur en op afspraak).
Correspondentieadres:
Veldkamp 54, 7586 GB Overdinkel
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
Chris Meekers
Secretaris
Dick Grovenstein
Penningmeester
Gerrit Wolf
Andries Kuperus*
Bennie Nijhof
Jack Scholtens*
André van der Veer

Allemansweg 52

7582 HL

Veldkamp 54

7586 GB O’dinkel

06 15153058

Vosbultkamp 41
Dr. L. de Bruijnstr. 12
Kerkhofweg 195
Heidehof 54
Willibrordlaan 38

7586 GS
7582 AA
7586 AD
7581 VJ
7581 DT

O’dinkel
Losser
O’dinkel
Losser
Losser

06 2252 7053
053 5383196
053 5382778
053 5385756
053 5383192

7582 BL
7582 CH

Losser
Losser

053 5382613
06 1136 7831

*) Redactie van Oet Dorp en Marke
Thea Evers*
Dr. Staringstraat 7
Georg van Slageren* Hogeweg 36

Losser

06 26955269

Oet Dorp en Marke Losser
Wordt aan het eind van elk kwartaal toegezonden aan de leden van de HKL.
De jaarcontributie bedraagt € 17,50 (bij postverzending € 21,50) per jaar.
Overname (geheel of gedeeltelijk) en publicatie van artikelen is alleen toegestaan
met toestemming van de redactie en bronvermelding.
ISSN: 2666-4895 (Digitale Versie)

Oet Dorp & Marke Losser 2020-3

ǀ

1

Omslagfoto:
Deze door Marleen Melis gemaakte foto toont het gemeentehuis van een
misschien wat minder bekende, maar wel mooie kant. Dat geldt hopelijk ook
voor de inhoud van deze extra dikke editie van Oet Dorp en Marke, die helemaal gewijd is aan ’t Lossers hoes dat vijftig jaar geleden, op 14 augustus
1970 als Gemeentehuis van Losser officieel werd geopend.
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VOORWOORD BURGEMEESTER KROON
Op 14 augustus 2020 is het precies 50 jaar geleden dat ons prachtige gemeentehuis, inmiddels een echt kulturhus, officieel werd geopend. Dat was
in die dagen een heel bijzondere gebeurtenis voor de inwoners uit onze hele
gemeente. De openingsfestiviteiten namen maar liefst drie dagen in beslag
en een burgercomité zorgde voor de organisatie, financiën en mooie geschenken, waaronder bijzondere kunstwerken. Prachtig! In deze speciale uitgave van Oet Dorp en Marke, waarin onder meer de mensen van de Historische Kring Losser veel werk hebben gestoken, leest u er alles over. Bij deze
dank ik hen daar alvast hartelijk voor.
Een gemeentehuis is zoveel meer dan een stapel stenen. Het is een gebouw
waar het leven geleefd wordt. Een gebouw waar mensen op bijzondere momenten in hun leven komen. Wie van u heeft hier niet de geboorte van zijn
kinderen aangegeven? Zijn of haar eerste rijbewijs opgehaald? Of misschien
bent u hier in het huwelijksbootje gestapt. Wist u dat hier, nog voor de officiële opening, al getrouwd werd? Onlangs mocht ik het eerste bruidspaar,
dat hier op 24 juni 1970 in het huwelijk trad, feliciteren met hun gouden huwelijk. Dat was een heel mooi moment, vooral ook voor het bruidspaar zelf.
(Zie foto hieronder, gemaakt door Gerrit Wolf).

Zelf ben ik nog maar redelijk kort ‘bewoner’ van dit prachtige pand. Vele burgemeesters gingen mij al voor. Het gebouw is in de loop der jaren wel behoorlijk veranderd en gemoderniseerd. Er is eerst aan de achterkant, in twee
fasen, een groot stuk aangebouwd: ‘de hondenkop’ in de volksmond. En er
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zijn nu geen eigen kantoortjes meer voor de ambtenaren. Die zijn vervangen
door ruime kantoortuinen met flexplekken en stilteruimtes. Recentelijk, in
2018, kregen vele andere organisaties ook een plek in het gebouw waaronder Politie, Stichting Fundament, Tourist Info Losser, GGD Twente, Bibliotheek, Domijn, Aveleijn, CarintReggeland, Historische Kring Losser, Stichting
Leergeld Losser en RTV Losser. Dat brengt een hele leuke en ontspannen
sfeer met zich mee. En het geeft een mooie impuls aan de samenwerking
tussen die organisaties en de Gemeente. Veel kinderen ook, zien we hier iedere dag langs komen. Op die manier is het huidige Lossers hoes een echte
ontmoetingsplek geworden voor de inwoners van onze gemeente. Zoals het
volgens mij bedoeld is. Gemeentehuis Losser 50 jaar oud. Maar ons mooie
gebouw bruist als nooit tevoren!

Cia Kroon
Burgemeester gemeente Losser
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VOORWOORD WETHOUDER NIJHUIS
‘ t Lossers hoes: verbeelding van ons cultureel erfgoed
Nu al vijftig jaar staat in het
hart van Losser een markant
gebouw. Je kunt van mening
verschillen of je het mooi
vindt of niet. Het is wel een
architectonisch ontwerp dat
de aandacht trekt en waarover de maker heeft nagedacht. Een halve eeuw geleden werd het gebouwd om
te dienen als gemeentehuis.
Nu is het een kulturhus dat
bekendstaat onder de naam ‘t Lossers hoes. Dit geeft aan dat het een ‘hoes’
is voor alle inwoners van de gemeente Losser. Maar de naam verwijst ook
naar ons Twentse erfgoed. Een ‘los hoes’ was een boerderijtype dat in onze
regio veel voorkwam. Hier leefden gezinnen, vaak meerdere generaties, samen in één ruimte, onder één dak. Zo is het eigenlijk ook een beetje in ‘t
Lossers hoes. Hoewel er meerdere ruimtes zijn, werken er vele verschillende
mensen samen onder één dak. En zoals de bewoners van een ‘los hoes’ samen voor de boerderij en het omliggende erf zorgden, zo zetten de bewoners
van ‘t Lossers hoes zich samen in voor de Losserse gemeenschap.
De naam ‘t Lossers hoes en de intenties van architect Theo G. Verlaan - nu
vijftig jaar geleden en waarover u meer leest in deze uitgave - verwijzen beide
naar ons eigen cultureel erfgoed. Het gebouw wordt nu wellicht nog niet als
zodanig beleefd en beschouwd. Dat heeft wat meer tijd nodig. Erfgoed ontstaat namelijk met de jaren en gaat daarbij over meer dan stenen, gebouwen
en andere materiële zaken. Het gaat ook over de verhalen, gevoelens, herinneringen en historie die met een plek zijn verbonden. Die zijn er hier natuurlijk volop. Ze vertellen ons over de mensen die er woonden, werkten, leefden. Juist die elementen, het zogenaamde immateriële erfgoed, maken het
gebouw.
Wat we vandaag in en om ‘t Lossers hoes ondernemen en beleven, vormt
voor de toekomst ons cultureel erfgoed. Een mooie gedachte voor iedereen
die dit gebouw bezoekt.
Harry Nijhuis
Wethouder cultuur
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INLEIDING VAN DE REDACTIE
In 1970 werd het nieuwe gemeentehuis van Losser in gebruik genomen. Dat
is nu vijftig jaar geleden en een feestje waard. Het had niet veel gescheeld of
er was helemaal geen feestje geweest want niemand bij de gemeente en ook
bij de HKL had er aan gedacht. Gelukkig was er een dochter van het eerste
echtpaar dat in het nieuwe gemeentehuis in de echt werd verbonden, die bij
de gemeente aanklopte met de vraag of aan dat feit misschien aandacht geschonken zou kunnen worden.

Het burgerlijk huwelijk van Albert Bos en Antje van der Heide werd op 24-61970 voltrokken door trouwambtenaar Gerard Bosz (Foto : Foto Archief
Twente)
En zo waren Albert Bos en Antje Bos - van der Heide op 24 juni 2020 te gast
bij burgemeester Cia Kroon. (Zie ook de foto bij het voorwoord van de burgemeester op pag. 3)
Gemeente(archief) en HKL waren toen al een poosje bezig te onderzoeken of
er voldoende informatie beschikbaar was om aan het gemeentehuis een publicatie te wijden. Dat bleek het geval te zijn, want uit het gemeentearchief
kwam het dossier tevoorschijn van het Burgerij-Comité dat zich bezig heeft
gehouden met de festiviteiten rond de opening van het gemeentehuis. Samen met het ‘knipselarchief’ van de HKL en speciale feestbijlagen bij Dagblad
6
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Tubantia en de Twentsche Courant leverde dat dossier genoeg materiaal op
om (ook met financiële hulp van de gemeente) een feestelijke, extra dikke
aflevering van Oet Dorp en Marke te laten verschijnen in een oplage van 3000
exemplaren. Ook de leden van de historische vereniging De Dree Marken in
De Lutte krijgen een exemplaar thuis bezorgd, terwijl andere belangstellenden op diverse plaatsen in de gemeente een gratis exemplaar kunnen afhalen.
Deze ‘special’ begint met de historie van het oude gemeentehuis, waarna diverse artikelen over het nieuwe gemeentehuis volgen. Voordat de diverse
uitbreidingen van de afgelopen jaren en de transformatie van gemeentehuis
tot kulturhus aan de orde komen, hebben we twee artikelen uit de RaadhuisBijlage van Tubantia nagenoeg ongewijzigd over genomen.
‘Fijn om in Losser te wonen’ geeft een bijzonder beeld van Losser in 1970:
‘Het is nu fijn in Losser. Voor de echte Lossernaren is het dat altijd wel geweest, maar de gemeente krijgt de laatste jaren dat ondefinieerbare ‘iets’,
dat ook op niet-autochtonen grote aantrekkingskracht uitoefende’.
Uit ‘Dorpen zonder toekomst’ blijkt dat het lastige van de toekomst is, dat die
zo moeilijk te voorspellen is. In 1970 waren de vooruitzichten voor De Lutte,
Overdinkel, Glane en Beuningen uiterst somber omdat het gemeentebestuur, in lijn met opvattingen van hogere overheden, er naar streefde om
vooral Losser te laten groeien. Uit een inventarisatie van de krant bleek echter dat in deze dorpen vooral aan één ding behoefte was: woningbouw, woningbouw en nog eens woningbouw. Hoe de kerkdorpen zich verder ontwikkeld hebben weten we nu. Achteraf kunnen we zeggen, dat het passender
was geweest als aan de kop van het artikel in 1970 een vraagteken was toegevoegd. Dat hebben wij nu alsnog gedaan.
Het eerste exemplaar van dit bijzonder nummer is op 3 september 2020 tijdens een feestelijke bijeenkomst in ’t Lossers hoes aan burgemeester Cia
Kroon overhandigd. Bij die bijeenkomst waren naast bestuursleden van de
HKL ook enkele oudgedienden van de gemeente Losser aanwezig.
Thea Evers
Georg van Slageren
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HET OUDE GEMEENTEHUIS
Losser als gemeente ontstond in de Franse tijd. In 1811 kwam er door de
invoering van de Franse wetgeving een ingrijpende verandering in de gemeentelijke indeling en de taken van de gemeentebesturen. Bij die nieuwe
indeling werd met de historisch gegroeide grenzen geen rekening gehouden.
Naar Frans voorbeeld moesten er kleine gemeenten worden gevormd. De
afstand tussen verschillende plaatsen en gehuchten in de nieuwe gemeente
mocht niet te groot zijn en de hoofdplaats moest zonder veel moeite voor
iedereen bereikbaar zijn. Willekeurig werden, vooral in Twente, de richterambten in tweeën of zelfs in drieën gesplitst. Dat gebeurde bij het stadgericht Oldenzaal (d.w.z. de stad en de naaste omgeving), samen met het richterambt Oldenzaal. Hieruit ontstonden de gemeenten Oldenzaal, Losser en
Weerselo. De gemeente Losser omvatte toen het zuidoostelijke gedeelte van
het richterambt Oldenzaal, d.w.z. het Dorp Losser en de Marke Losser.
In 1818 kwam er weer een nieuwe indeling, die meer aansloot bij de oude
grenzen van vóór de Franse tijd. Toen werden de marken Berghuizen, Beuningen en De Lutte aan de gemeente Losser toegevoegd.
De installatie van de eerste burgemeester Jan Teijlers, toen ‘maire’ genoemd
vond plaats op 27 november 1811. Maar toen was er nog geen gemeentehuis. Daarom vond die installatieplechtigheid plaats in de pas gebouwde protestantse kerk aan het huidige Raadhuisplein, die op 23 december 1810 in
gebruik was genomen.
Burgemeester C.J.A. van Helvoort, die in 1926 het eerste boek over de Losserse geschiedenis publiceerde, ‘Losser voorheen en thans’, beschrijft daarin
dat het raadhuis werd aanbesteed op 22 november 1823. In 1824 zijn aan
aannemer Spit de kosten van de bouw ꬵl. 3.000 uitbetaald. ‘Behalve tot den
gemeentedienst bestemd, wordt het gebouw tevens ingericht tot burgemeesterswoning en betrokken door den heer G. Feuilletau de Bruijn, die er
als burgemeester-secretaris tot zijn aftreden in 1832 verblijft’.
In juni 1818 was Godefroi Feuilletau de Bruijn al benoemd als schout in Losser. De eerste zeven jaar stond hij er alleen voor. In 1825 komt er een ‘Reglement Bestuur ten Plattelande’ en Feuilletau de Bruijn wordt dan burgemeester. Hij wordt geassisteerd door twee assessoren. Hijzelf krijgt een dubbele
functie, want de functie van gemeentesecretaris wordt in Losser gecombineerd met het burgemeesterschap.
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Het oude gemeentehuis (links),stond aan de Voorstraat, de huidige Bernard
Leurinkstraat. Daarnaast staan de schuren van het Logement van G.M.
Blokhoff. Nu is daar de parkeerplaats bij de splitsing met de St. Maartenstraat/Kerkstraat.
Frans Jacobs en Andries Kuperus zeggen in een nog ongepubliceerd artikel
dat hij het doet voorkomen alsof hij een luisterrijke militaire carrière achter
de rug heeft. Het stelde allemaal veel minder voor. En ook in Losser wordt
het geen succesvolle carrière. Van Helvoort: ‘Veel genoegen heeft de gemeente Losser van haar eersten burgervader niet mogen ondervinden. Hij
verwaarloost zijn ambt zoodanig, dat hij na een zesjarige bestuursperiode
niet voor een herbenoeming in aanmerking komt, ondanks het verzoek van
gemeentebestuur en ingezetenen aan de Kroon, om hem uit medelijden voor
zijn gezin te handhaven’.
Godefroi Feuilletau de Bruijn blijft in Losser wonen onder zeer trieste omstandigheden. Hij overlijdt op 11 juli 1872 te Windhoek, gemeente Ambt Almelo.
In 1832 blijkt het gemeentehuis al dermate verwaarloosd, dat er een grote
reparatie nodig is. Maar ook de aannemer heeft geknoeid bij de bouw. ‘Grote
stukken muur zijn gevonden, die met klei in plaats van met steenen zijn opgevuld. Hoewel dus nog slechts 10 jaren oud, moet een bedrag van
ꬵl. 400 uitgetrokken worden voor buitengewoon onderhoud en herstel’.
Maar er is nog een ander groot minpunt. Het gebouw staat op publiek terrein
en iedereen kan er vrij omheen lopen. De grond rond het gebouw is
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eigendom van de Marke Losser. De nieuwe burgemeester en bewoner C.W.
Eekhout jr., vind deze situatie ongewenst. Hij wil privacy rond zijn huis. In
opdracht van de gemeenteraad moet hij met het markebestuur onderhandelen, zodat de burgerlijke gemeente publieke gronden achter en naast het
gebouw in eigendom krijgt. Het markebestuur wil zijn eigendomsrechten niet
prijsgeven, maar de nieuwe burgemeester mag een gedeelte van het terrein
gebruiken, op voorwaarde dat hij daarop een tuin zal aanleggen, uiteraard
op eigen kosten. Burgemeester Eekhout gaat op dit voorstel in. Maar als de
tuin drie weken in gebruik is, omheind en bemest, komt één der markegenoten de tuin vernielen omdat hij zich benadeelt voelt, want hij is deelhebber
in het markebezit. Het wordt nog een hele toestand met onteigeningsplannen, maar Van Helvoort veronderstelt, dat men het tenslotte toch eens is
geworden. De burgemeester heeft uiteindelijk gratis een tuin in bruikleen
rond het raadhuis met ambtswoning, die hij ‘op eigen kosten moet cultiveeren en beplanten en bij het ophouden zijner bediening (zijn vertrek),
zooals hij is gebruikt, vrij aan de gemeente te doen vervallen’.
Burgemeester Eekhout is uit heel ander hout gesneden dan zijn voorganger.
Frans Jacobs en Andries Kuperus schrijven in een nog ongepubliceerd artikel,
dat hij een van de belangrijkste Twentse ondernemers uit de negentiende
eeuw was. Zijn functie als burgemeester en gemeentesecretaris van Losser
was voor hem niet meer dan een bijbaantje.
Al in 1831 staat in de Staatscourant : ‘Te Losser zijn twee weefscholen opgericht, de eene door de heer C.W. Eekhout jr., de andere door de heer A. Jannink’. In ons dorp heeft hij dan zeventig weefgetouwen, verspreid over werkplaatsen en huizen van wevers.
Hij probeert ook direct een nieuw schoolgebouw te stichten want de oude
school wordt omschreven als ‘niet alleenlijk te bekrompen, maar ook te oud
en bouwvallig’. Door allerlei financiële perikelen komt die nieuwe school er
pas in 1843.
Burgemeester Eekhout vroeg zich af of de zandsteenrug uit Bentheim en Gildehaus door zou lopen tot onder Losser en hij laat op de Losserse Esch een
put maken (zuidwaarts van de huidige Staringgroeve). Daarin vindt hij een
mergellaag en zandsteenbrokken. In eerste instantie ziet hij door inlopend
water af van verder onderzoek. Toen de geoloog dr. W.C. Staring de opdracht
had gekregen om Overijssel geologisch in kaart te brengen, haalde Eekhout
hem in 1844 naar Losser, om uitvoerig onderzoek te doen. Op een diepte van
omstreeks acht meter onder de oppervlakte van de heuvel treft men dikke
lagen van een fijnkorrelig zandsteen aan. Tot exploitatie is het echter nooit
gekomen, omdat de eigenaar van de grond niet bereid was deze te verkopen
en de zandsteen ook te poreus bleek te zijn.
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Het nieuwe dorpsschooltje naast Hotel Smit, gezien vanuit de huidige Teijlersstraat. De journalist Harm Boom (1810-1885) tekent in zijn boek ‘Mijne
reisportefeuille / omzwerving door Overijssel in 1846’ op: ‘Losser heeft eene
zeer goede school, die in den zomer door 200 en des winters door 280 kinderen wordt bezocht’.
In 1844 wordt Eekhout ook burgemeester van Oldenzaal en de Losserse administratie wordt gratis in de Plechelmusstad ondergebracht. Het Losserse
gemeentehuis wordt dan aan zijn bestemming onttrokken en als particuliere
woning verhuurd voor ꬵl. 75 per jaar. Dat geld wordt weer doorgesluisd naar
herbergier G.M. Blokhoff. In zijn herberg/logement, dat tegenover het gemeentehuis staat, worden dan de raadsvergaderingen gehouden. Hijzelf
wordt benoemd tot ambtenaar van de burgerlijk stand en het bijbehorende
kantoor wordt ook in de herberg ondergebracht. Het oude gemeentehuis
wordt dan betrokken door dokter J.H. Schluter.
We maken een sprong naar 1855. Wethouder Sanderink stelt dan voor om,
tegelijk met de Oude Toren, ook het gemeentehuis af te breken en dat voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Maar acht dagen later
wordt alweer besloten om het plan aan te houden, want men is er nog steeds
niet uit m.b.t. de omliggende markegronden. ‘Voorlopig laat men de zaak
weer rusten. Gelukkig ook’ (Van Helvoort).
Na het overlijden van burgemeester Eekhout in 1864, gaat het burgemeesterschap Oldenzaal / Losser naar mr. G. Waller.
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Op deze foto van de Voorstraat, gezien vanaf het centrum, staat links het
oude gemeentehuis, daarachter de schuren van Blokhoff. Het pand dat naar
voren staat is café Veldhuis, nu Chinees restaurant Iris. Rechts achter de bomen het logement van Blokhoff, waar het gebouw van de Sint Bernardus
Stichting zal verrijzen (afgebroken in 1986). Op de achtergrond tussen de
bomen is nog net de doktersvilla te zien, die stond op de hoek Enschedese/Oldenzaalsestraat (nu appartementencomplex Van Blanken).
Voor Losser komt er dan weer een aparte gemeentesecretaris, dus de secretarie gaat terug naar het oude gemeentehuis. De burgemeester gaat daar op
iedere donderdag spreekuur houden.
Als de nieuwe gemeentesecretaris R.W.J.M. Schroyenstein Lantman er in
1865 gaat wonen, heeft het gebouw drie jaar leeg gestaan. De raad wil de
woning gratis afstaan, maar drie vertrekken vallen daar buiten: de raadzaal,
de secretariekamer en een ruimte voor het kadaster. Gedeputeerde Staten
keuren dit niet goed en de huurprijs wordt ꬵl. 40 per jaar. Deze gemeentesecretaris doet zijn werk niet goed en vertrekt in 1870.
Maar ook burgemeester Waller, die dus nooit in Losser heeft gewoond,
vraagt in 1870 eervol ontslag. De tienjaarlijkse volkstelling van 1870 geeft
aan, dat Losser ondertussen meer dan 5000 inwoners telt en volgens de regels weer recht heeft op een eigen burgemeester. Die nieuwe burgemeester
is J.A. Warnaars.

12

ǀ

Oet Dorp & Marke Losser 2020-3

Wanneer de schemering inviel kwam de jeugd bij elkaar om een spelletje te
doen onder de bomen voor het oude gemeentehuis. Dit was een van de weinige plaatsen waar in latere jaren een lantaarnpaal werd geplaatst.
Maar het gemeentehuis verkeert weer in een vervallen toestand en de burgemeester gaat, als vrijgezel, voorlopig in pension bij herbergier G.M. Blokhoff.
Wat te doen met het oude gebouw? Tijdens een raadsvergadering stelt de
voorzitter voor om het pand weer in bewoonbare staat te brengen. Maar
raadslid Heghuis (vermoedelijk uit Berghuizen/De Lutte,) stelt dan voor om
het gemeentehuis te verkopen en in De Lutte een nieuw raadhuis te bouwen.
Dat voorstel wordt met vier tegen zeven stemmen verworpen.
De eigendom van de grond, onder en rondom het raadhuis, is ook nog steeds
niet geregeld, ofschoon de verdeling van de markegronden al heeft plaats
gehad. Maar dan komen ze daar eindelijk uit. Op 4 februari 1871 besluit de
raad, dat de gemeente de ondergrond en de tuin, samen groot 2 aren en 40
meter voor het gebouw en 6 aren ongebouwd, voor ꬵl. 42 zal kopen.
Echter, in dezelfde vergadering stelt de heer Heghuis opnieuw voor om in De
Lutte een nieuw gemeentehuis te bouwen. Nu staken hierover de stemmen,
maar drie dagen later wordt er al een nieuwe vergadering belegd en dan besluit men, met zes tegen vier stemmen, om het raadhuis naar De Lutte te
verplaatsen. In dezelfde vergadering wordt ook al besloten om in De Lutte
van Hendrik Zeiger een stuk grond te kopen, groot 19 aren en 30 centiaren
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voor ꬵl. 60. Zelfs de architect wordt al aangewezen en wel de heer Mol uit
Hengelo. (In 1881 zal hij de pastorie voor de r.k. kerk op het Martinusplein
bouwen, het latere klooster Maria Bijstand, nu onderdeel van de ouderenhuisvesting aan de Kloosterstraat).
Maar wanneer voor de bouw ꬵl. 6.000 beschikbaar moeten worden gesteld,
staken de stemmen weer, vijf tegen vijf. Als dit alles in het dorp bekend
wordt, komen de inwoners in verzet en wenden zich tot Gedeputeerde Staten. De raad verdedigt zich en ondertussen wordt er gewoon verder gewerkt
aan het plan. In de vergadering van 11 maart wordt besloten om
ꬵl. 5.500 uit te trekken voor de bouw van een nieuw raadhuis in De Lutte.
Maar Gedeputeerde Staten moeten nog beslissen. In afwachting daarvan
mag burgemeester Warnaars één jaar in het oude gemeentehuis gaan wonen
als hij het op eigen kosten in bewoonbare staat brengt. Die termijn wordt
verruimd tot 1873.
En ondertussen worden de door de architect ingediende plannen voor de
nieuwbouw goedgekeurd. Een paar maanden later besluit de raad ‘zonder
eenige argumentatie, het spreekt haast vanzelf’ (Van Helvoort), het plan, om
in De Lutte een gemeentehuis te bouwen weer in te trekken.
Dan komt in diezelfde vergadering het voorstel om een gemeentehuis in Oldenzaal te stichten. De stemmen staken en in de volgende vergadering wordt
het voorstel verworpen. De lobby Berghuizen/De Lutte, heeft het niet gered.
De burgemeester is ondertussen getrouwd met mejuffrouw H. Veningen en
het echtpaar zoekt een meer passend onderkomen. Dit wordt gevonden in
een ’huis met erf’ van landbouwer G.H. Smit, dat was gebouwd op een weiland van de Marke Losser aan de huidige Kerkstraat (Het Loo). Deze woning
werd in 1873 in eerste instantie door het burgemeestersechtpaar gehuurd
en in 1903 krijgen zij dit pand in eigendom. Het huis bestaat dan slechts uit
één verdieping.
De nieuwe bewoner van het oude gemeentehuis wordt in 1873 veldwachter
F.A. Straatsburg. Hij heeft daar de beschikking over een keuken en een zij- en
bovenkamer. Hij hoeft geen huur te betalen, maar hij moet wel het hele pand
schoonhouden. Voor verlichting en verwarming betaalt hij ꬵl. 50 per jaar.
Veldwachter Straatsburg blijft er wonen tot 1893. Over de tuin kan hij vanaf
1889 niet meer beschikken. Die wordt dan publiekelijk verhuurd voor een
periode van tien jaar. De opbrengst voor de gemeentekas is ꬵl. 12 per jaar.
Na 1893 wordt het woongedeelte betrokken door Berendina Wensink (2810-1842 – 25-04-1918). Zij is een klopje, een geestelijke dochter, die werkzaamheden verricht voor de katholieke kerk. Haar huisnaam is ‘Boegendien’,
in de volksmond al snel ‘Boevendien’, omdat ze de celbewoners eten moest
brengen. Natuurlijk moest ze alles ook schoonhouden.
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Het gemeentehuis is dan nog steeds een eenvoudig gebouw, zonder verdieping opgetrokken. In 1875 werden er dakgoten aangebracht en in plaats van
de schutting, werd een ijzeren hek geplaatst. Een beschrijving uit 1889 vermeldt: ‘Losser kent een Raadhuis dat in alles het voorkomen heeft van een
gewoon huis en is met een telefoongeleiding verbonden met het telegraafkantoor te Oldenzaal. Schuin tegenover het Raadhuis staat de herberg van
Blokhoff, waar meestal wordt bekrachtigd wat in het Raadhuis werd bezegeld’.
In 1901 komt er een belangrijke verbetering. Het pand wordt uitgebreid met
een burgemeesterskamer, twee politiecellen en een ruime raadzaal en over
het geheel wordt een nieuwe bekapping aangebracht. Architect is H.E. Zeggelink uit Enschede.
Burgemeester J.A. Warnaars overlijdt in 1906 en wordt in 1907 opgevolgd
door G. J. M. Eenhuis. Hij zal in Losser blijven tot 1919. De politiecellen worden uit het raadhuis gebroken en op die plek wordt een kamer voor de gemeentesecretaris ingericht. Die zat daarvoor bij het personeel van de secretarie. De burgemeester gaat er natuurlijk niet meer wonen. In 1909 verbouwt
hij het huis van Warnaars, dat maar één verdieping kende, tot de statige burgemeesterswoning, die tot 1970 op Het Loo heeft gestaan.
Dan wordt in 1919 C.J.A. van Helvoort benoemd. In 1925 vindt er binnen het
raadhuis een algehele verbouwing plaats en wordt er centrale verwarming
aangebracht. De inrichting wordt doelmatiger, maar een representatief gemeentehuis is het nog steeds niet.
Toen Van Helvoort naar Losser kwam was de Eerste Wereldoorlog nog maar
pas beëindigd. Deze wereldbrand had onder meer tot gevolg dat veel Lossernaren hun werk in de Gronause textielindustrie hadden verloren. Armoede en smokkel waren het gevolg.
En ook de crisisjaren daarna, met de Duitse inflatie, waren bepaald niet florissant. Van Helvoort zegt daarover in 1930: ‘Zeven jaar lang stond hier een
hele bevolking op straat; dat heeft bijna fl. 3.000.000 gekost, waarvan het
Rijk natuurlijk een groot gedeelte betaald heeft maar dat Losser toch op ruim
een half miljoen gulden kwam te staan’. Daardoor drukte op de begroting
jarenlang een grote crisisschuld.
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Een zeer oude opname van het burgemeestershuis, vermoedelijk gemaakt tijdens de ambtsperiode van burgemeester Eenhuis (1907-1919).
En de economische crisis ging in de jaren dertig nog door.
In 1944 dook Van Helvoort onder in Brabant en na de Bevrijding moest hij
zijn functie neerleggen.
De burgemeester was al niet geliefd en zijn zeer correcte houding tegenover
de Duitse bezetters wordt hem dan nagedragen. Hij krijgt ontslag op grond
van ‘verlies van vertrouwen’. Hij was beslist geen NSB’er, zoals wel wordt
gezegd en helaas ook wel wordt geschreven. (Het hele verhaal over zijn
ambtsperiode en ‘burgemeester in oorlogstijd’ is te lezen in Oet Dorp en
Marke 2010-3:
https://www.historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2010-3.pdf )
Met de benoeming van J.P.A.M. van de Sandt op 1 november 1946 breekt er
voor Losser een nieuw tijdperk aan. Een geschikte woning voor het burgemeestersgezin was er niet en daarom gaat hij in De Lutte wonen. Pas in 1957
is de nieuwe ambtswoning aan de Gronausestraat klaar.
Het burgemeestershuis aan de Kerkstraat wordt als dienstgebouw ingericht.
Daarnaast worden er drie noodgebouwen geplaats, die weer grenzen aan het
oude gemeentehuis. (Zie foto pagina 18). Er moest veel gebeuren in de wederopbouwjaren en dat wordt door Van de Sandt energiek aangepakt: woningbouw, wegenaanleg, stroomvoorziening, waterleiding, riolering, industrie, werkgelegenheid, een openluchtzwembad, een uloschool enz. Dat alles
kwam natuurlijk mede tot stand door het ambtelijk apparaat in de noodgebouwen. Ook op andere plaatsen in het dorp waren gemeentelijke diensten
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gevestigd. In de vijftiger jaren rijpt ook al het plan om t.z.t. een nieuw gemeentehuis te bouwen, maar al die andere zaken krijgen prioriteit. Een
nieuw raadhuis werd toch als ‘luxe’ gezien.

Een luchtfoto gemaakt door dokter de Bruijn in 1935. Links het gemeentehuis met de in 1901 aangebouwde nieuwe raadzaal. Daarvoor loopt de
toenmalige Dr. Frederiksstraat. Het grote gebouw rechts is het St. Bernardus
Gesticht, ziekenhuis en bejaardentehuis uit 1916.

Het oude gemeentehuis met rechtsboven het burgemeestershuis.
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Deze foto werd gemaakt bij de installatie van burgemeester J.P.A.M. van de
Sandt in 1946. Links zijn echtgenote J.E.M. Lemaire, die in 1962 overleed.
Rechts naast hem gemeentesecretaris Derksen.
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In 1964 krijgen de nieuwbouwplannen weer vastere vorm. Volgens de krant
‘snakten’ de ambtenaren naar een nieuwe behuizing en in 1970 kunnen gemeentebestuur en ambtenaren verhuizen naar hun nieuwe onderkomen.
Zowel het oude raadhuis, dat nooit een sieraad voor het dorp is geweest en
de oude statige burgemeesterswoning worden afgebroken. Volgens de krant
zal niemand hier een traan om laten vloeien.

Thea Evers
Bronnen:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Brouwer, L.A. De Klopjes. Z.j.
Dagblad Tubantia.
Evers, Thea. Losser omstreeks 1890. HKL, 1991.
Helvoort, C.J.A. van. Losser voorheen en thans. Dl.1. 1926.
Evers, Thea. Het meisje in de Froenstraat. HKL, 2005.
Jacobs, Frans en Andries Kuperus. Govert Feuilletau de Bruijn. (nog ongepubliceerd artikel).
❖ Jacobs, Frans en Andries Kuperus. Wie was C.W. Eekhout jr. (nog ongepubliceerd artikel).
❖ Slageren, Georg van. Het ontstaan van de gemeente Losser.(Oet Dorp en
Marke Losser, 2011-3).
❖ Twentsche Courant.

Wethouder 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.
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Thea Meijerink

Links op de rug gezien: Henk Spekhorst (?)
Midden zittend aan bureau: Willem Kuipers (sociale dienst)
Rechts staand op de rug gezien: Ans Egbers (?)
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LOSSER KRIJGT EEN DORPSPLEIN ALS NIEUW CENTRUM
Met gemeentehuis en N.H. kerk als dominerende gebouwen
Onder bovenstaande kop besteedt Dagblad Tubantia op 14 november 1953
aandacht aan grote plannen van de gemeente voor het creëren van een centrum, iets waarop Losser tot dan toe niet kon bogen. Plannen die het dorpsbeeld van Losser in de toekomst een geheel ander aanzien zullen geven.
De gemeente had in het kader van deze plannen het oog laten vallen op de
pastorie met tuin van de hervormde gemeente.
Achter in de tuin zou een nieuw gemeentehuis moeten verrijzen en vóór het
nieuwe gemeentehuis zou een ruim plein worden aangelegd, zodat o.a. het
kerkgebouw van de hervormde gemeente, het naast de kerk gelegen Bekhoes (nu het Aleida Leurinkhuis) en het ‘bekende’ huis van Poorthuis (nu het
Froenshuis) in de toekomst met het gemeentehuis deel zullen uitmaken van
Lossers nieuwe representatieve middelpunt.

De hervormde pastorie
Die pastorie stond op dezelfde grond als de pastorie die in 1598 ‘onder de
voeten lag’, d.w.z. verwoest was door het oorlogsgeweld ten tijde van de Opstand (80-jarige oorlog). Pas in 1666 (na de ‘overval’ door de troepen van de
bisschop van Münster) werd met materialen, afkomstig van een huis of
schuur van het adellijke goed Harsseveld bij Denekamp, een nieuwe pastorie
gebouwd. Deze pastorie zou twee eeuwen trotseren en werd in 1877 vervangen door de karakteristieke predikantswoning, waarvan nu nog slechts de
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herinnering en foto’s resten. Rondom de pastorie was een schitterende tuin
aangelegd met vele boomsoorten, die destijds in Losser nog onbekend waren. Men zegt, dat in die tuin wel 35 verschillende vogelsoorten hun broedplaats hadden.

Luchtfoto uit de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Het loofhout middenlinks is de tuin van de hervormde pastorie. Deze tuin werd ook wel de
‘groene long van Losser’ genoemd. Rechts midden ‘priemt’ de toren van de
hervormde kerk door het groen. Op de achtergrond de Martinustoren.
Na langdurige onderhandelingen kwamen gemeentebestuur en kerkvoogden in 1953 tot overeenstemming. Tijdens een druk bezochte vergadering
van stemgerechtigde lidmaten van de Hervormde Gemeente Losser gaven de
kerkelijke colleges op 13 november 1953 opening van zaken. Niet iedereen
was gelukkig met de verkoop van de pastorie. Maar door deze transactie
kwamen wel de geldmiddelen beschikbaar om het ‘mensenpakhuis’, dat de
kerk in 1898 geworden was door het aanbrengen van ‘hangzolders’ (galerijen), te restaureren en te moderniseren.
Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de oude, naast de kerk
gelegen, akkerburgerwoning, het ‘Bekhoes’ aan te kopen. Na restauratie onder leiding van de architect Jan Jans en met financiële steun van de Edwina
van Heekstichting en Monumentenzorg werd dit pand bestemd tot jeugdgebouw en kerkenraadskamer. Met de aan het gebouw gegeven naam
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‘Aleida Leurinkhuis’ wordt de herinnering aan de dagboekschrijvende echtgenote van ds. Henricus Keller, met wie zij in 1698 was getrouwd, levendig
gehouden.
Ook werd in de (huidige) Brinkstraat tussen ‘Ons Gebouw’ en Hotel Smit, op
de plek van de oude dorpsschool (later protestantse bewaarschool), een
nieuwe pastorie gebouwd. Deze pastorie is thans niet meer als zodanig in
gebruik en verkocht aan een particulier.

De situatie van het centrum van Losser in 1953 verschilt niet veel van die volgens deze plattegrond uit 1916.
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Naast de tuin van de oude pastorie lag Het Loo (of ’t Loa), een grondstuk, dat
oorspronkelijk eigendom was van de Marke Losser. ‘Het Loo’ wordt in 1739
in het dagboek van Aleida Leurink genoemd als plek waar de kinderen met
Pasen met eieren speelden. Er werd ook schapenmarkt gehouden. In het
noordwestelijke deel van Het Loo lag de ‘zaagkoele’. Deze gemeenschappelijke zaagkoele werd gebruikt voor het zagen van bomen tot planken en voor
het hakken van gebinten voor woningen en schuren. Bovendien was het, tot
in de dertiger jaren van de 19de eeuw, nog steeds een plaats van samenkomst. Gezeten op boomstammen luisterden de dorpelingen naar de dorpsomroeper, die de kunst van het lezen machtig was en hier uit de krant voorlas.
In 1873 gaat burgemeester Warnaars daar wonen in het huis van landbouwer
G.H. Smit. In 1909 verbouwt zijn opvolger burgemeester Eenhuis dit eenvoudige pand, dat maar één verdieping kende, tot het statige burgemeestershuis, dat na de Tweede Wereldoorlog een ‘gemeentehuisfunctie’ kreeg en in
1970, na de opening van het nieuwe gemeentehuis, werd afgebroken.
‘Het Loo’ was kortom een grondstuk waar van alles gebeurde en dat is wat
ook van het gemeentehuis gezegd kan worden, zeker nu dat in 2018 is omgevormd tot een zogenoemd kulturhus, dat de naam ’t Lossers hoes heeft
gekregen.
Georg van Slageren
Bronnen:
❖ Dagblad Tubantia van 14 november 1953.
❖ ‘400 jaar Hervormden in Losser’, door G.W.Th. van Slageren, uitgave HKL
1998.
❖ ‘Op en om een klein stationnetje’, door G.W.Th. van Slageren, uitgave
HKL, 2003.
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GEMEENTEHUIS LOSSER
Enkele historische gegevens
De eerste voorbereidingen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis dateren uit het jaar 1952, toen de pastorie met de tuin van de Hervormde Gemeente werd uitgekozen als meest geschikte bouwplaats in het centrum van
het dorp. Op 1 april 1954 kreeg de gemeente de pastorie met tuin in eigendom.
Het Bouwcentrum in Rotterdam ontwierp in 1954 een programma van eisen
voor de bouw van een gemeentehuis voor een gemeente met 25.000 inwoners. Op basis van dit programma werd een besloten prijsvraag uitgeschreven. De drie aangezochte architecten leverden in 1957 schetsontwerpen in.
Een deskundige jury beoordeelde de ontwerpen, waarna op 27 mei 1958 het
ontwerp onder het motto ‘Horsa en Hengis’ als het beste werd aangewezen.
Bij het openen van de enveloppen bleek dit ontwerp van de architect Theo
Verlaan uit Zwolle te zijn.
Door de moeilijke omstandigheden op de bouwmarkt en de niet al te rooskleurige financiële positie van de gemeente was er vele jaren geen mogelijkheid om het bouwplan te realiseren.
In 1963 werd weer contact opgenomen met architect Verlaan. Het programma van eisen werd geheel herzien en aangepast aan de sedert 1954 gewijzigde inzichten en omstandigheden. Het plan werd verder uitgewerkt en
afgerond.
Op 22 maart 1965 werd het bouwplan door de gemeenteraad aanvaard en
het benodigde krediet beschikbaar gesteld.
Op 22 mei 1967 ging de eerste spade de grond in.
Op 14 augustus 1970 werd het gemeentehuis officieel geopend door Jhr. Mr.
Dr. O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden, Commissaris van de Koningin in Overijssel.
Beschrijving en toelichting
Bij het ontwerpen van de situering van het gemeentehuis is getracht een binding tot stand te brengen tussen het oude dorp en het kruispunt van grote
wegen, die van en naar Losser leiden. Een binding in de vorm van een grote
groene ruimte, aan de ene zijde afgesloten door de grote neogotische katholieke kerk aan het kruispunt van de wegen; aan de andere kant door de oude
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dorpsbebouwing langs het plein, waar het Hervormde kerkje zijn stempel op
drukt. Aan deze groene brink ligt het gemeentehuis, de voorgevel gericht
naar de oude dorpskern. Het gebouw is groot en rechthoekig, de ‘eenvoudige’ vorm is ingegeven door het grote Saksische boerenhuis, dat eenzelfde
eenvoud kent. En nog even verder spelend met deze vergelijking van het Saksische huis, zou je kunnen zeggen dat het gemeentehuis een ‘voorhuis’ heeft
en een ‘deel’.
Het gemeentehuis werd geheel opgetrokken in baksteen van een genuanceerde rode kleur, de betonkolommen werden bekleed met platen van wit
geaderd marmer. Beide materialen worden ook in het interieur teruggevonden om de relatie binnen-buiten te onderhouden.
Wat zegt Tubantia over de architectuur van het exterieur?
De (niet met name genoemde) kunstredacteur van Dagblad Tubantia wijdt in
de ‘Raadhuisbijlage Losser’ een groot artikel aan de architectuur van het
nieuwe gemeentehuis.
Hij begint met een breedsprakige inleiding over de vraag waar het bouwen
eigenlijk vandaan komt. Bij de primitieve mens was het bouwen een soort
vaststellen van de eigen macht die binnen woont en die beschermd is tegen
het gevaar van buiten. Daarin ligt ook de bescherming tegen allerlei invloeden en gevaren: regen, wind, dieren, vijanden. De mens wil beschermd zijn
en door die bescherming tevens zijn afgesloten van de buitenwereld. Niet in
een isolementsgevoel, maar met de gedachte binnen die omheining tot een
besloten intimiteit te komen, tot een samenleving met de bij elkaar behorenden. Over ‘de’ architect schrijft hij: ‘De architect heeft zich mede te richten
naar regels en waarden, die niet door hem maar buiten hem gesteld zijn. Hij
moet dus allereerst gewoon mens blijven die niet in een ivoren toren kruipt,
maar in nederigheid dient en leidt.’
Onder de kop ‘Architectuur van gemeentehuis Losser is die van een besloten burcht’ gaat de kunstredacteur dan verder met zijn oordeel, eerst over
het exterieur (nogal kritisch) en daarna bespreekt hij het interieur van het
gebouw (lovend).
Hij begint met vast te stellen dat de architect Th.G. Verlaan uit Zwolle inderdaad een gewoon mens is gebleven, die wil dienen en leiden en geen ivoren
toren kent. Dat blijkt toch wel heel duidelijk uit het Losserse gemeentehuis.
De architect heeft in dit bouwwerk ook een omheining van macht willen zien,
van gemeentelijke macht, die ordening, regelmaat en beheersing kent. Binnen die omheining is er ook hier die beslotenheid van mensen, die bij elkaar
horen, de ambtenaren die de gemeentelijke macht administratief regelen.
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In dit rechthoekige bouwwerk zullen nu voortaan de plaatselijke belangen
van Losser worden behandeld, zal de gemeentelijke administratie worden
gevoerd, zullen huwelijken worden gesloten en zullen de gemeentenaren
een tehuis moeten vinden.
Dit laatste element maakt het echter noodzakelijk dat een gemeentehuis
meer is dan een besloten burcht van macht. Het moet al door zijn uiterlijk
een open toegang geven en niet alleen maar door de onwrikbaarheid van de
buitenarchitectuur een symbool van de onwrikbaarheid van de gemeentelijke wetten.
Die buitenarchitectuur is wel wat erg strak en onwrikbaar met te weinig
openheid als gemeentelijk centrum. Het is een op palen rustende doos, die
het machtsgevoel omsluit maar in uiterlijke vorm tekort schiet als een open
huis voor alle ‘gemeentenaren’. Een gemeentehuis moet a.h.w. uitnodigen
tot binnengaan, het moet een open karakter hebben dat door het representatieve deel wordt bepaald. De architect heeft alles in moderne strakke lijnen
gedacht, maar miste daardoor de ruimtelijkheid en doorzichtigheid die het
interieur direct al bij het binnenkomen wel ademt.
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Het interieur van het gemeentehuis
Het voorhuis bevindt zich direct achter de voorgevel en bevat de voornaamste vertrekken: de raadzaal, de kamer van de burgemeester, de trouwzaal en
een commissiekamer. Rond de deel, de grote centrale hal van het gemeentehuis, liggen verder alle werkvertrekken. Deze werkvertrekken liggen nagenoeg allemaal aan de zonzijde van het gebouw; langs de zuidgevel en langs
de westgevel.
Van het noorden ontvangt de grote hal haar licht door een grote glazen gevel,
die zich over twee verdiepingen uitstrekt.
Komen we het raadhuis binnen door de hoofdingang, dan bevinden we ons
in de hal van het voorhuis met rechts de trouwzaal en links een vergaderzaal.
Recht voor ons is de receptie, de informatiebalie waar bode en telefoniste
allerlei inlichtingen kunnen geven en contacten kunnen leggen. Samen vormen ze de zaalwacht op de grens tussen voorhuis en deel.
De eerste verdieping is de bel-etage (de ‘deftigste’ verdieping) die bereikt
wordt via de brede stenen trap in de hal of via een lift. Het deftige manifesteert zich hier door een brede gaanderij die helemaal rondloopt. Aan deze
gaanderij liggen de vertrekken van het gemeentebestuur. In het voorhuis,
langs de voorgevel dus, de raadzaal en de kamer van de burgemeester, langs
de zuidgevel de kamer van de secretaris, de kamers van de wethouders en
de vergaderzaal van het College van burgemeester en wethouders. Langs de
westgevel is de afdeling ‘Interne Zaken’ (met de centrale typekamer) gevestigd, een afdeling die weinig binding met het publiek heeft, maar wel regelmatig contact met het gemeentebestuur.
In het grensgebied tussen representatie en werkvertrekken is nog een leeszaal/bibliotheek gelegen, een ruimte die beide partijen van dienst en nut kan
zijn. Op deze verdieping is ook de koffiekeuken, centraal gelegen ten opzichte
van de vergader- en werkvertrekken van het huis.
De tweede verdieping wordt voor het grootste gedeelte ingenomen door
Openbare Werken, Grondbedrijf en het Woningbedrijf. De afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie is hier ook gehuisvest. De grote tekenkamer ligt op het noorden, voor een tekenzaal de prettigste ligging. Hier
bevindt zich ook de kantine voor de ‘overblijvers’ compleet met koffiebar.
En dan is er ook nog een kelder onder het hele gebouw. Deze kelder is bereikbaar door buitentrappen, waarvan er een zo is ingericht dat fiets of brommer gemakkelijk kunnen worden meegevoerd om in een ruime stalling te
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worden weggezet.
Uiteraard bevindt zich in de kelder ook het grote archief waar alle dossiers
van afgedane zaken kunnen worden opgeborgen. Een deel van de kelder is
geheel ingericht als openbare schuilkelder tijdens eventuele, zij het onverhoopte, luchtaanvallen in oorlogstijd.
De indeling van het gebouw is vrij flexibel. Vrijwel alle werkvertrekken liggen
langs de zuid- en westgevels. Deze reeksen van vertrekken worden nergens
doorbroken door obstakels als kluizen, trappenhuizen of toiletgroepen. De
vertrekken zijn van elkaar gescheiden door wanden van lichte constructie,
zodat indien nodig de indeling zonder veel moeite kan worden veranderd.
De grootte van de werkvertrekken is afgestemd op de ruimte die 1 ambtenaar, zittend aan een bureau inneemt. Die eenmansruimte meet 3,20 m bij
3,20 m, zodat iedere ambtenaar beschikt over ongeveer 10 m2 vloeroppervlak.
Deze norm werd al vaker in gemeentehuizen toegepast en blijkt zeer goed te
voldoen. Op dit stramien van 3,20 m bij 3,20 m werd het gehele gemeentehuis gebouwd. De eenheidsmaat is overal terug te vinden en dat geeft een
zekere rust in het huis.
Wat zegt Dagblad Tubantia over de architectuur van het interieur?
Aan het eind van de kritische beschouwing over het exterieur van het gemeentehuis stapt de kunstredacteur naar binnen en meteen verandert de
toon van zijn verhaal.
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Bruidsparen maken al direct
dankbaar gebruik van de
ruime hal in het gemeentehuis voor het maken van een
stijlvolle trouwfoto, waarvoor
in het oude gemeentehuis
zelfs zonder een erehaag geen
plaats was.
En wie nu eenmaal in de hal
staat krijgt plotseling dat
ruimtelijke en open effect dat
hij miste bij de buitenarchitectuur. Hij voelt zich opgenomen in een groot geheel, zonder zich in de ruimte te verliezen, zonder zich een klein kind
te voelen in een hemelhoge
gotische kathedraal. De brede
doorzichtige galerijen werken bevrijdend, de grote brede marmeren trap
geeft een beweeglijk accent en heeft een ruimtelijke werking, maar het niet
te hoge houten plafond is er weer als een bescherming van de beslotenheid.
Ook de grote lichtkroon in de hal is niet storend omdat die een bijzonder
transparant en speels karakter heeft.
Rechts vooraan is dan de haast klassiek ingerichte en gebouwde trouwzaal,
die terecht de beslotenheid van een familiezaal heeft en bovendien is verfraaid met een prachtig wandkleed van de Ruurlose kunstenares Liesbeth
Jansen. (Zie afbeelding hierboven).
Ook de vitrines in de hal en de uitnodigende zitjes bepalen het openstaande
karakter van het representatieve deel. Vóór de raadszaal op de eerste galerij
is er een gezellige recreatieruimte, waardoor de gemeenteraadsleden in de
pauze van de zittingen niet opgesloten worden in een afzonderlijk en onbereikbaar lokaal. En de raadzaal zelf heeft weer dat besloten en haast klassieke karakter, waarbij we alleen bezwaren hebben tegen de hier niet passende zes lichtkronen met de grote glazen ballonnen. (Zie afbeelding pagina
13).
De tweede etage heeft dan weer het volkomen gesloten karakter van een
administratief geheel, met helaas door de raamvormen een beetje de idee
van een zolder.
Ondanks enkele bezwaren onzerzijds is dit gemeentehuis toch een grote aanwinst voor Losser, een gebouw dat aan zijn doel beantwoordt.
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Georg van Slageren
Bronnen:
De inhoud van dit artikel (incl. de foto’s) is ontleend aan een brochure die
de gemeente heeft uitgegeven t.g.v. de opening van het gemeentehuis en
aan de RAADHUIS-BIJLAGE LOSSER, een Speciale Uitgave van Dagblad Tubantia bij de opening van het nieuwe gemeentehuis.

Op de volgende pagina’s ziet u enkele van de zeer weinige kleurenfoto’s die
van de bouw van het gemeentehuis in het gemeentearchief zijn bewaard gebleven.
De bouw werd uitgevoerd door:
Hoofdwerk
Natuursteenwerk
Glas- en schilderwerk
Loodgieterswerk, sanitair
Elektrische installatie
CV en ventilatie
Binnenbetimmering, meubilair
Kantoormeubilair
Keukeninrichting
Tuinaanleg
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N.V. Aannemingsbedrijf gebr. Morsink, Denekamp
Steenhouwerij J.H. Hofhuis, Enschede
Schildersbedrijf Damhuis, Losser
B. Walhof & Zonen N.V., Goor
J.W. Beckmann & Zoon N.V. , Enschede
J. Bolderik, Enschede
De Klerk Binnenbouw N.V., Rotterdam
Ahrend N.V., Hengelo (O)
O.B.H. N.V., Oldenzaal en H.J.A. Geubels
N.V., Groningen
Plantsoenendienst gemeente Losser
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HET ARCHIEF VAN HET BURGERIJ – COMITE
In het Losserse gemeentearchief bevindt zich een dossier met het archief van
het Burgerij-Comité, dat zich bezig heeft gehouden met de festiviteiten rond
de opening van het nieuwe gemeentehuis. De Losserse Klootschieters-Federatie had het initiatief genomen voor het vormen van dit comité. Helaas moet
men op 1 december 1969 in een brief aan besturen van verenigingen, politieke partijen, etc. in de gemeente Losser bekendmaken dat de oprichtingsvergadering op 27 november een fiasco is geworden. Er waren slechts 15 verenigingen vertegenwoordigd. Die vergadering was bijeen geroepen via een
oproep in de Nieuwe Dinkellander. Nu schrijven ze elke vereniging rechtstreeks aan voor een herkansing op zondag 14 december om 10.30 uur in het
NKV gebouw (oorspronkelijk het St. Jozefgebouw, later ‘De Vereniging’) te
Losser. Deze benadering heeft meer succes.
Er wordt een comité samengesteld waarin o.a. vrije beroepen, ambtenaren,
landbouwers, werknemers en ondernemers zijn vertegenwoordigd, aangevuld met 2 vertegenwoordigers uit Overdinkel en De Lutte; Beuningen en
Glane leveren elk 1 vertegenwoordiger. Voorzitter is J. Hassing, secretaris
E.A. Lussing en penningmeester W. Boerrigter. F.A. Hartendorp (hoofd interne zaken) is contactpersoon met het gemeentebestuur.
Er komen direct al concrete plannen op tafel. Op de openingsdag zou de bevolking in verenigingsverband kunnen defileren voor het gemeentebestuur
en als cadeausuggestie wordt een fontein genoemd. Uit een latere (ongedateerde) brief blijkt dat giften voor het cadeau kunnen worden ‘gedeponeerd’
bij alle bankinstellingen in de gemeente te weten de Raiffeisenbank, de Boerenleenbank, de Amrobank en de Algemene Bank Nederland. Voor elke gift
kan een waardecertificaat worden ontvangen in bedragen van 2 - 5- 10 - 25
en 100 gulden. ‘Deze certificaten zijn fraai van uiterlijk en hebben tevens herinneringswaarde’.
Het comité is erg actief en er wordt heel wat af vergaderd. Er is ook een ambtenarengroep die plannen maakt. Genoemd worden: een tentoonstelling en
modeshow over Losser vroeger en nu, een jaarmarkt in klederdracht, een
wasdemonstratie op de Bleek, een postzegeltentoonstelling met als attractie
een speciaal poststempel, een speciaal programma voor de jeugd en één
voor de bejaarden, een duivenvlucht, een interland voetbalwedstrijd en een
paardensportevenement. U ziet wel: niets was de Lossernaren te gek. En o
ja, een kermis kon er ook nog wel bij.
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In een vergadering van 18 januari blijkt dat de heer Dijkhof het comité nog
gaarne uitgebreid zag worden met leden van niet katholieke kerkgenootschappen…. Gekker moet het toch ook niet worden! Ook wordt heel vooruitziend genotuleerd dat over het gehalte en de aard der feestelijkheden nog
menig woordje gewisseld zal moeten worden voor alles rond is.
De heer Hartendorp brengt naar aanleiding van de cadeausuggestie voor een
fontein naar voren, dat er naast het gemeentehuis een bassin wordt aangelegd met een waterpartij. De vergadering is echter unaniem van oordeel dat
een fontein, die centraal in het dorpscentrum wordt opgesteld, meer tot de
verbeelding van de bevolking zal spreken en een aparte feeërieke luister zal
verlenen bij massabijeenkomsten e.d.
Na verloop van tijd komt het tot de volgende beschrijving van het ‘cadeau’:
Een in het bassin naast het gemeentehuis te creëren rustige waterpartij, bestaande uit een vijftal schaalvormige elementen van gelijke of ongelijke afmetingen, symboliserend de vijf kerkdorpen van de gemeente Losser; etagegewijs, symmetrisch of asymmetrisch opgebouwd resp. met elkaar verbonden waarbij het water, komend vanuit de bovenste kom en telkens overlopend in de andere kommen, tenslotte in het bassin verdwijnt en vervolgens
weer rouleert.
Uit diverse verslagen en notities blijkt dat het comité unaniem is in de keuze
voor de hiervoor beschreven rustige waterpartij, maar dat het gemeentebestuur twijfels heeft. De reden daarvoor wordt niet echt duidelijk maar blijkt
vooral hieruit dat het ‘object’ geen spontaan onthaal geniet. Wellicht hebben
financiële argumenten een rol gespeeld en waren B&W bang dat de gemeente opgezadeld zou worden met een cadeau én met een schuld. Er zal
nog heel wat water door de Dinkel stromen voordat alle plooien hierover
glad gestreken zijn. Dat gebeurt pas enkele dagen voor de opening van het
gemeentehuis.
Op zondag 5 april 1970 is er een openbare vergadering van het Burgerij-Comité met genodigde deputaties en individuele belangstellenden. Het leukste
uit het verslag van die vergadering is, dat het raadslid Game spontaan zijn
presentiegeld van 2 raadsvergaderingen ter beschikking stelt voor het cadeau. Wat in het verslag niet genoemd wordt, maar in een notitie van Hartendorp aan B&W wel, is de antipropaganda die een lid van de Partij Radicalen probeerde te ontketenen door op te wekken om, nu het gemeentehuis
toch al duur genoeg werd, de inzameling maar te besteden aan een of ander
ontwikkelingsproject. De heer Game zette echter vol overtuiging de noodzakelijkheid van de bouw van het nieuwe gemeentehuis uiteen en oogstte
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daarmee veel applaus. ‘Waaruit wel voldoende blijkt dat de overgrote meerderheid wat de bouw van het gemeentehuis betreft volkomen achter het gemeentebestuur staat.’
Op 12 april stemt het comité over 5 ingediende ontwerpen voor het cadeau.
Maquettes en tekeningen zijn beschikbaar, maar de ontwerpen zijn anoniem
gehouden en alleen genummerd. Om beïnvloeding te voorkomen is aan de
comitéleden gevraagd om voor de stemming geen commentaar of meningen
met elkaar uit te wisselen! Of men zich aan die oproep heeft gehouden weet
ik niet, maar de uitslag is dat van de 17 uitgebrachte stemmen er 16 voor
ontwerp nr. 3 zijn en 1 blanco. De voorzitter maakt bekend dat nr. 3 een ontwerp is van de heer Kip uit Oldenzaal.
Omdat dit nu juist niet de keuze van het gemeentebestuur was wordt besloten om op zeer korte termijn een bespreking te arrangeren. Van deze spoedbespreking heb ik geen verslag gevonden, maar er is wel een brief van 11 mei
aan B&W waarin teleurstelling wordt uitgesproken omdat het lijkt alsof het
college helemaal geen haast heeft, want dat er nog steeds geen bespreking
tussen architect en kunstenaar (Jan Kip) heeft plaatsgevonden. Dat komt het
enthousiasme bij de comitéleden natuurlijk niet ten goede, terwijl de tijd
dringt (op 14 augustus is de officiële opening gepland).
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Een week later is de kogel eindelijk door de kerk en op 20 mei geeft het Burgerij-Comité formeel opdracht aan de heer Kip tot levering en plaatsing van
het ‘waterpartij-project’ volgens diens ontwerp en offerte, met inachtneming van de wijzigingen die op 19 mei door de architect met hem zijn besproken: de in het bassin naast het gemeentehuis te creëren rustige waterpartij, bestaande uit een vijftal schaalvormige elementen, symboliserend de
vijf kerkdorpen van de gemeente Losser. (Zie afbeelding vorige pagina).
Het lijkt erop dat hierna voor het Burgerij-Comité het meeste vergaderwerk
achter de rug is en dat het werk verder wordt overgelaten aan de diverse
commissies, zoals de defilécommissie. Er zijn maar liefst 35 muziekkorpsen,
sportverenigingen, scholen, zangkoren, padvinders en verkenners uit de hele
gemeente die zich voor deelname aan het defilé hebben aangemeld.

En dat het defilé een succes was blijkt wel uit de twee hierboven geplaatste
foto’s. Ook het mooie weer werkte mee om er een groot feest van te maken.
Achter de schermen is natuurlijk wel doorgewerkt. Op 3 augustus wordt vergunning gevraagd voor de vele evenementen die van donderdag 13 augustus
tot en met zondag 16 augustus zijn gepland. Al op 7 augustus reageert het
college met de mededeling dat het ontworpen feestprogramma ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis ‘onze’ volledige instemming heeft en dat alle vergunningen worden verleend.
Je kunt niet anders zeggen dan dat het een zeer indrukwekkend en veel omvattend programma is, waarbij de bevolking van de gemeente Losser zich van
zijn beste kant heeft laten zien.
Ook voor de schooljeugd was het feest. Het Rijksschooltoezicht ging akkoord
met feestviering op school, maar vond het niet verantwoord dat de middag
van 14 augustus vrij zou worden gegeven. Er is echter geen bezwaar als de
hele dag van het lesrooster wordt afgeweken ‘als de leerlingen in schoolverband bijeen blijven’. Met deze ontsnappingsclausule zullen de scholen wel
raad hebben geweten.
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Voor volwassen Lossernaren werd het feestvieren tijdens deze dagen gestimuleerd door (horeca)vergunninghouders voor het houden van bals e.d. vrijstelling te verlenen van vermakelijkheidsbelasting indien ‘toegang wordt verleend zonder enige betaling’.
Opmerkelijk is de plaats van het afsluitende vuurwerk op de zondagavond,
aangeboden door het gemeentebestuur uit dankbaarheid aan de bevolking.
Volgens de vergunningsaanvraag is de locatie voor het vuurwerk op de Hogeweg t/o het Staringmonument. Volgens het programma in de krant is het
vuurwerk echter op de Denekamperdijk hoek Hannekerveldweg. (Uit andere
bronnen wordt duidelijk dat de in de vergunning genoemde plaats de juiste
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is). De kosten van het vuurwerk bedroegen fl. 3.500 excl. 12 % BTW. (Deze
omzetbelasting was in 1969 ingevoerd.)
Op 27 oktober belegt het Burgerij-Comité een slotvergadering. Voorzitter
Hassing laat in een globaal overzicht de activiteiten van het comité en de
feestelijkheden rond de opening van het Gemeentehuis nog eens de revue
passeren. Secretaris Lussing geeft vervolgens een overzicht van de bijna 60
vergaderingen en besprekingen die voor de organisatie nodig zijn geweest.
Daarin zijn niet opgenomen de talrijke vergaderingen en besprekingen van
de subcommissies. En over de ontelbare telefoontjes zullen we het ook maar
niet hebben. Penningmeester Boerrigter brengt een zeer verzorgd financieel
verslag uit, waaruit blijkt dat er een batig saldo is van 3.500 gulden. In onderling overleg wordt besloten om het batig saldo over te dragen aan het gemeentebestuur met de bepaling, dat het geld zal worden benut voor een
elektrische verlichting van het bevolkingsgeschenk, aan te brengen door een
ondernemer uit de gemeente.
Op zaterdag 31 oktober zal in hotel Marktzicht een laatste bijeenkomst worden gehouden waarbij het gemeentebestuur en de dames worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zal een film worden vertoond van het defilé.
Tijdens de rondvraag deelt de heer Lussing mee dat de archiefafdeling van
de gemeente heeft verzocht om te mogen beschikken over het archief van
het Burgerij-Comité. Dat verzoek wordt ingewilligd en daaraan is het te danken dat wij nu zo uitgebreid verslag kunnen doen van de wederwaardigheden
van het comité.
Zo weten we dat de totale uitgaven van het comité bijna fl. 24.000 hebben
bedragen. De opbrengst van de inzameling onder de bevolking was ongeveer
fl.10.500, de pachtinkomsten van de kermis (fl. 4.500) kwamen ook ten
goede aan het feest en het restant (fl. 9.000) werd betaald uit een bijdrage
van de gemeente. Enkele bijzondere kostenposten: Beeldhouwer Jan Kip ontving fl.13.297,85 en voor de bejaardenfeesten in Losser, De Lutte en Overdinkel werden 300 chocoladerepen aangeschaft wat fl. 29,40 heeft gekost.
(Misschien aardig om te weten: een perceel bouwgrond aan de Hogeweg
kostte in 1973 fl. 38, - per m2, omgerekend is dat € 17,25. Bij die prijs was
ook nog inbegrepen dat burgemeester Van de Sandt persoonlijk naar de notaris kwam voor het tekenen van de akte!)
De heer Hartendorp was contactpersoon tussen de gemeente en het Burgerij-Comité en wist daardoor van alle ‘hoeden en randen’. Hij heeft er waarschijnlijk ook voor gezorgd dat in het archief van het comité diverse
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documenten bewaard zijn gebleven die betrekking hebben op de activiteiten
van het gemeentebestuur m.b.t. de opening.
Daardoor weten we bijvoorbeeld dat er aan het eind van de middag van de
opening voor 22 à 23 personen bij Hotel Marktzicht een koffietafel gereserveerd was, die maar liefst fl. 5,15 per persoon heeft gekost, inclusief bediening en BTW! Je kunt dus echt niet zeggen dat er kosten noch moeite gespaard zijn om er een groot feest van te maken. Helaas heb ik niet kunnen
vinden wie aan deze koffietafel hebben ‘aangezeten’.
Ook de informatie die hierna nog volgt is ontleend aan gemeentelijke documentatie.
De opening van het gemeentehuis op 14 augustus 1970

Burgemeester Van de Sandt mocht vele genodigden welkom heten
De officiële opening van het gemeentehuis werd verricht door Jhr. mr. Dr.
O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden, commissaris der koningin in Overijssel.
De commissaris was bij het overschrijden van de gemeentegrens op de provinciale weg van Enschede naar Losser opgewacht door de motorbrigade van
de rijkspolitie. Dat was minder spectaculair dan een eerder door het BurgerijComité voorgestelde landing per helikopter op het plein voor het gemeentehuis, maar wel passend.
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Bij aankomst op het Raadhuisplein kreeg mevrouw Van Nispen tot Pannerden
een fraai boeket overhandigd.
Namens het Provinciaal Bestuur werd
ter verfraaiing van de raadzaal een
door de Amstelveense kunstenares
Danielle Janssen vervaardigd wandtapijt aangeboden, waarop geborduurd het wapen van de gemeente
Losser. Dit kunstwerk hangt niet
meer in de raadzaal, maar is nu in ‘depot’. (Foto hiernaast).
De commissaris had nog een verrassing in petto en wel een nieuwe gemeentevlag, ontworpen door Th.C.
Verlaan, de architect van het gemeentehuis. Het ontwerp was door
de Hoge Raad van Adel goedgekeurd
en de gemeenteraad had besloten de
vlag openbaar te maken bij gelegenheid van de officiële opening van het gemeentehuis. De commissaris was
verzocht de openbaarmaking aan het slot van zijn toespraak te willen verwezenlijken, waarna de vlag in de hal van het gemeentehuis zal worden
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vertoond en tegelijkertijd aan de voorgevel van het gemeentehuis zal worden uitgestoken, hetwelk ‘zowel door de bevolking als door de pers als een
verrassend element zal worden ervaren’. (Het staat letterlijk zo in een brief
van 5 augustus 1970 van de burgemeester aan de commissaris).

Gemeentevlag van Losser

Genodigden
Naast de raadsleden en hun echtgenotes en het personeel (zonder echtgenotes) waren er nog ongeveer 200 personen uitgenodigd om de officiële opening bij te wonen.
In de uitnodiging voor het personeel, dat plaats moest nemen op de gaanderij (1e verdieping) werd expliciet verzocht ‘om tijdens het officiële gedeelte
stilte te betrachten en niet te roken’.
Voor zover op de onderstaande foto valt na te gaan heeft het personeel zich
keurig aan het tijdelijke rookverbod gehouden.
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Het voert te ver om alle genodigden op te noemen. U kunt het wel raden:
het ging om provinciale en gemeentelijke autoriteiten en rijksvertegenwoordigers (samen bijna de helft van het hele aantal), maar ook de bouwers, het
zakenleven en standsorganisaties waren met 80 personen rijk vertegenwoordigd. Verder was de hele geestelijkheid uit de gemeente uitgenodigd, waarbij
mij opviel dat de zeven katholieke geestelijken als ‘Zeereerwaard’ worden
aangesproken en de twee dominees het moeten doen met ‘Weleerwaard’.
Vanzelfsprekend was ook het (dagelijks) bestuur van het Burgerij-Comité
aanwezig, dat waren gewone ‘Heren’.
Vermeldenswaard zijn nog de namen van enkele particulieren die waren uitgenodigd: Notaris H.A.A. van Hazendonk, M. Zwaferink, W.F. Anderson en
W.J.M. Melis (directeur postkantoor). En natuurlijk was ook de beeldhouwer
Jan Kip aanwezig.
De ‘Pers’ tenslotte was ook ruim vertegenwoordigd. Zelfs de redactie van het
communistische dagblad ‘De Waarheid’ was uitgenodigd.

Na de officiële opening verzamelde de top van het gezelschap zich op het bordes van het gemeentehuis.
Geschenken
Het archief puilt uit van bedankbrieven voor ontvangen geschenken. Voor
zover in het voorgaande nog niet genoemd (en van belang) komen ze hierna
aan de orde .
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Om te beginnen: er kwamen 45 bloemstukken binnen, meestal van zakelijke
relaties, maar ook van enkele particulieren. Ik vond de naam van Prins Hennie II (Hennie Bouwma was in 1970 Prins Carnaval).
Ook Juffrouw Wooldrik (Losser) en de heer en mevrouw G. Knol-Boll (Overdinkel) staan op de lijst van schenkers van bloemstukken. Woninginrichting
Tj. Knol wordt later per brief nog bedankt voor het lenen van de nodige garderobe-standaards: ‘Mede door deze geste was het mogelijk de opening
goed te laten verlopen’ en de Hervormde Gemeente Losser wordt op dezelfde wijze bedankt voor het lenen van stoelen.
Een der mooiste geschenken, zo niet het
mooiste, is de nieuwe
ambtsketen voor de
burgemeester.
‘De symboliek, die in
deze ambtsketen is verwerkt (de verschillende
kerken en de verbindingsspoelen) is schitterend. Wij kunnen dan
ook moeilijk de juiste
woorden vinden om u –
mede namens de gemeenteraad – van onze
erkentelijkheid voor dit
prachtige geschenk te
laten blijken’, schrijven
B&W aan de directie
van Van Heek-Scholco
N.V.
De nieuwe ambtsketen

Oet Dorp & Marke Losser 2020-3

ǀ

47

Tableau met alle onderdelen van de ambtsketen. Het is jammer dat we niet
hebben kunnen achterhalen wie de maker is van deze keten.
Namens het personeel werd als geschenk
een ‘beeldje op sokkel voorstellende een
midwinterhoornblazer’ aangeboden. Dit
beeldje was, evenals het geschenk van de
bevolking, vervaardigd door Jan Kip en
kreeg een plaatsje in de raadszaal, maar
staat tegenwoordig op de galerij bij de
raadszaal. Op een brief over dit onderwerp
staat met de hand genoteerd ‘Klein exemplaar t.b.v. burgemeester privé’.
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Verder staan op de lijst van geschenken nog twee keer ‘3 grote Keramiek
plantenbakken, compleet opgemaakt met planten’ en ook twee keer een
’Oude Paardekrib van Bentheimer zandsteen’ en een ‘Oude put van Bentheimer zandsteen, geplaatst in de raadhuistuin’. Waar hebben ze al die plantenbakken en paardekribben toch gelaten? En waar zou het prachtige door de
Ruurlose kunstenares Liesbeth Jansen voor de trouwzaal vervaardigde wandkleed gebleven zijn?

Van de zonnewijzer die
de heer P.A. Ledeboer
geschonken heeft is dat
wel duidelijk, want die
werd geplaatst in de tuin
naast het gemeentehuis
aan de Kerkstraatzijde
en staat daar nog
steeds. (Foto zie hiernaast).

Overigens schonk ook
de heer H.B.N. Ledeboer
nog vier beukenbomen
en voegde aan deze
schenking het advies toe
om deze bomen gedurende de eerste jaren
goed tegen zonnebrand
te beschermen!

De drie beukenbomen die dokter J. Brandenburg schonk staan er ook nog
steeds. Deze bijzondere huisarts uit Overdinkel liet zijn aanbod vergezeld
gaan van een schitterende brief. (Zie afdruk hiernaast)).
‘Bomen betekenen niet alleen een verfraaiend en decoratief element in een
dorpsbeeld, maar hun aandeel in de strijd tegen milieuverontreiniging is
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eveneens genoegzaam bekend, zodat wij mogen stellen dat u ook op deze
wijze een bijdrage levert aan een gezonde samenleving’, schrijven B&W in
hun bedankbrief.

De architect, aannemers en adviseurs van het nieuwe gemeentehuis sluiten
deze rij van geschenken met een zeer fraai kristallen glasservies met ingegraveerd gemeentewapen, waarvan B&W en Raad een gepast gebruik hopen te
kunnen maken. Gezien het aantal ‘schenkers’ moet dit wel een bijzonder
kostbaar servies zijn geweest. Heeft het de tand des tijds ongeschonden
doorstaan? Wij weten het niet want in het gemeentehuis is het niet meer te
vinden.
50
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Wat nog wel boven water kwam
was het door de jongens en meisjes van de padvinderij geknoopte
wandkleed met het wapen van
Losser, omgeven door logo’s van
vier scoutingorganisaties.
Tot slot nog een greep(je) uit de
grote stapel gelukstelegrammen
en brieven die werden ontvangen
t.g.v. de opening van het gemeentehuis.
De meest bijzondere brief is van G.J. Lammertink die per luchtpost zijn felicitaties overbrengt vanuit Tasmanië, waar hij met zijn vrouw een jaar lang bij
hun dochter verbleef, die in 1962 geëmigreerd was. Is het met het vliegtuig
al een hele reis naar Australië, zij hadden er met de boot zes weken (!) over
gedaan. Zoon Jan, inmiddels 88 en nog steeds woonachtig in Losser, vertelde
mij dat de terugreis een stuk sneller was gegaan doordat er brand was uitgebroken op de boot, waarna zijn ouders vanuit de dichtstbijzijnde haven per
vliegtuig waren gerepatrieerd.
Burgemeester Van de Sandt schrijft een bijzonder hartelijke brief terug: ‘Wij
hebben vele gelukwensen ontvangen doch een gelukwens afkomstig van het
andere eind van deze aardbol hadden wij niet verwacht’. Hij nodigt Lammertink (secretaris van het Oranje comité) van harte uit om na terugkeer in
Losser het gemeentehuis spoedig te komen bezichtigen.
En als uitsmijter van dit hoofdstuk het gelukstelegram van de firma Eysbouts,
klokkengieters in Asten. Zij voegen aan de gelukwens met het nieuwe raadhuis de wens toe dat het spoedig een klokkenspel mag herbergen.
Helaas is dat klokkenspel er nooit gekomen. Eigenlijk zou het nu, 50 jaar later,
wel een mooi geschenk geweest zijn t.g.v. het jubileum. Een gemiste kans?
Over opnieuw 50 jaar is er weer een mogelijkheid. Misschien kan de Historische Kring Losser daar dan het voortouw in nemen.
Georg van Slageren
Bronnen:
❖ Archief van de gemeente Losser 1813 – 2012, inventarisnummer 2927.
❖ RAADHUIS-BIJLAGE TUBANTIA.
❖ En een soortgelijke bijlage van 12 augustus 1970 bij de Twentsche Courant).
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BURGEMEESTER VAN DE SANDT OVER HET NIEUWE
GEMEENTEHUIS: ‘ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN’
Burgemeester J.P.A.M. van de Sandt ziet in het nieuwe gemeentehuis voor
Losser tot dusver ongekende mogelijkheden. Dit in het bijzonder waar het er
om gaat de bevolking bij gemeentelijke zaken te betrekken. ‘In deze tijd van
openheid en het streven om de openbaarheid te bevorderen biedt het gemeentehuis meer gelegenheid om de mensen tegemoet te komen. Ons oude
gebouw was echt ongerieflijk. Het schaamrood stond je op de kaken wanneer
je mensen moest ontvangen.’ Aldus de burgemeester in een interview met
Dagblad Tubantia.
‘Hearings’
‘De hal, die plaats biedt aan ruim 250 man, zullen wij zeker gaan gebruiken
voor hearings. In de nabije toekomst denkt het gemeentebestuur bijvoorbeeld aan besprekingen met groepen uit de bevolking over het komplan voor
het dorp Losser en over het bestemmingsplan buitengebied. De bedoeling is
dat we aan de hand van kaarten, dia's of films toelichtingen op bepaalde
plannen zullen geven. Ook de bovenzaal, die plaats biedt aan zo'n honderd
man, kan in combinatie met de kantine voor vele bijeenkomsten dienst gaan
doen, waarbij we ook gebruik kunnen maken van moderne visuele hulpmiddelen. Voor het houden van kleinere vergaderingen hebben we meer commissiekamers gekregen. De wethouders, die vroeger maar moesten zien dat
ze ergens een plaatsje vonden, hebben nu ieder een eigen kamer, hetgeen
bijzonder gemakkelijk is, verzekert burgemeester Van de Sandt. ‘Het gemeentebestuur denkt ook het houden van exposities in de hal te stimuleren.
De gelegenheid daarvoor is prima aanwezig, er is veel noorderlicht en 's
avonds een goede kunstverlichting. In de vitrines zullen als regel oudheidkundige bodemvondsten worden tentoongesteld, maar het is ook mogelijk
om ze te ontruimen voor het exposeren van andere dingen. Wij denken in de
eerste plaats aan werken van kunstenaars uit de omgeving. Alles waarvoor
plaatselijke belangstelling bestaat kan hier tentoongesteld worden. We rekenen wat dat betreft een beetje op initiatieven uit de gemeente en hopen zelfs
dat een nieuwe culturele vereniging leven zal worden ingeblazen’, zegt de
burgemeester verwachtingsvol.
Bijeenkomsten
‘In de loop van één of twee jaar stellen wij ons ook voor bijeenkomsten in
het gemeentehuis te beleggen, die we vroeger noodgedwongen niet konden
houden. Zo overwegen we ernstig met Nieuwjaar een ontvangst voor de bevolking te gaan houden. Evenals in andere plaatsen willen we geleidelijk aan
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ook speciale bijeenkomsten gaan houden voor nieuwe bewoners en voor
burgers, die meerderjarig zijn geworden. De raadszaal met aangrenzende
gangen op de eerste verdieping stelt ons in de gelegenheid tijdens de raadsvergadering een kleine onderbreking in te lassen om ook belangstellenden
een kopje koffie aan te bieden. Dat was in de oude raadszaal vrijwel onmogelijk. Bovendien denk ik dat het de verhouding met het publiek ten goede
zal komen wanneer in de pauze een praatje gemaakt kan worden’, veronderstelt de burgemeester.
Atoomkelder
‘Wij waren ook dringend verlegen om een schuilkelder. Met een rijksbijdrage
hebben we onder een deel van het gemeentehuis een atoomvrije kelder kunnen laten bouwen, waarin enkele honderden burgers een tegen fall-out beveiligde plaats zullen kunnen vinden in geval van oorlog. Het gemeentehuis
staat er wel voor zo'n honderd jaar, met andere woorden het is gebouwd op
een verdere uitgroei van de bevolking. Wij vinden het prettig dat we bezoekers nu op een reële manier kunnen helpen voor ruime loketten bij alle afdelingen, zodat de mensen niet meer elkaar in een smal gangetje staan te verdringen. Voor het personeel is heel wat meer ruimte beschikbaar, die zo
doelmatig mogelijk is ingericht, Mocht het gemeentehuis na verloop van tijd
toch te klein worden dan kunnen we een min of meer zelfstandige dienst
zoals openbare werken later een apart kantoor geven, zoals nu al het geval
is bij de energiebedrijven. Mijn eerste indrukken zijn evenwel dat het gebouw tot In de verre toekomst aan de eisen zal voldoen en dat de gemeente
Losser er zich beter in zal kunnen ontplooien’, besluit burgemeester J. P. A.
M. van de Sandt optimistisch.
Wie was burgemeester J.P.A.M. van de Sandt?
J.P.A.M. (Jos) van de Sandt werd geboren op 2 juni 1911 in Stad Delden. Hij
maakte voor het eerst kennis met onze gemeente toen hij in 1930 als volontair zijn intrede deed in de Losserse gemeentesecretarie. Dat was een onbezoldigde functie. Hij moest zelfs 100 gulden per jaar betalen om onder meer
mee te mogen werken aan de toen gehouden volkstelling. Van 1934 tot 1945
was hij werkzaam op de secretarie van de gemeente Oosterhout en toen
werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester van Geertruidenberg.
Daar bleef hij maar kort, want op 1 november 1946 volgde zijn benoeming
tot burgemeester van Losser. De vijfendertigjarige energieke Jos van de
Sandt ging de op- en uitbouw van onze gemeente ter hand nemen. Na de
economische crisis in de dertiger jaren, waaronder Losser zwaar had geleden
en vervolgens de Tweede Wereldoorlog, was er veel te doen.
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Jos van de Sandt op 8 juli 1980 (foto Norbert Klein).
In zijn eerste rede stelde hij onder meer dat hij zich tot taak had gesteld de
‘ingewortelde cultuur te bewaren, samenwerking te zoeken tussen kerkelijke
en burgerlijke autoriteiten, te zoeken naar passende werkgelegenheid voor
de bewoners en het aantrekken van passende industrie’. Ook wilde hij zich
inspannen voor het weer open krijgen van de rijksgrenzen, aandacht schenken aan de grenscorrectie, zorg besteden aan de vele kilometers zandwegen
in de gemeente, het bevorderen van sport- en jeugdverenigingen, het behoud van natuurschoon, het probleem van de volkshuisvesting oplossen en
te trachten de gehele gemeente van waterleiding te voorzien. Een immense
taak, die hij samen met de wethouders en de gemeenteraad zou gaan uitvoeren.
Bijna dertig jaar lang heeft hij in Losser een naar eigen zeggen boeiend, maar
vooral veelzijdig ambt mogen bekleden. Het was een tijd waarin heel veel
veranderd is. Er kwam woningbouw en het voorzieningenpeil werd omhoog
gebracht: een sporthal, een openluchtzwembad, een ULO-school, een nieuw
ziekenhuis enz. Losser kwam tot bloei. Historische panden als de hervormde
kerk en het Aleida Leurinkhuis werden gerestaureerd en het centrum van
Losser kreeg door het komplan een heel ander aanzien met het winkelcentrum De Brink. Het bevolkingsaantal van de gemeente Losser steeg tot
20.385 in 1954, om vervolgens weer te dalen met circa 20% (4185 inwoners)
tot circa 16.200, door de annexatie van ruim 1000 ha grond door Oldenzaal
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in Noord- en Zuid Berghuizen. In 1973 zou Losser weer 20.000 inwoners gaan
tellen.
Burgemeester van de Sandt was een dynamische persoonlijkheid, die, zoals
hij zelf zei, niet bewust autoritair optrad, maar soms wel zo overkwam. Hij
was gewoon in alle redelijkheid een voorstander van bepaalde gezagsverhoudingen. Hij ergerde zich aan de ‘zich zo negatief opstellende actie- en
protestgroepen’ in de zeventiger jaren. Hij was een plichtsgetrouw man,
punctueel, doortastend, eergevoelig en ook eigenwijs. Hij beschikte over een
zeer uitgebreid netwerk en hij was dan ook voor zijn werk vaak en veel op
pad. Thuis zag men hem eigenlijk te weinig, maar dat kwam meer voor bij de
vaders uit de wederopbouwgeneratie.
Op zaterdag 26 juni 1976 nam de burgerij van Losser afscheid van zijn burgemeester, met een programma dat een hele dag duurde onder extreem
warme weersomstandigheden. Ter afsluiting vond er een defilé plaats. Een
ontroerde burgemeester houdt dan zijn laatste toespraak.
Hij blijft in Losser wonen en men kon hem nog regelmatig tegenkomen als hij
op de fiets door de fraaie omgeving reed. Het was voor hem ‘zijn dorp en zijn
gemeenschap’ en hij bleef daarvoor belangstelling tonen. Jos van de Sandt
overleed op 8 juni 1988.
Georg van Slageren
Bronnen:
❖ RAADHUIS-BIJLAGE TUBANTIA
❖ Thea Evers, Het Meisje in de Froenstraat, uitgave HKL 2005.
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GEMEENTESECRETARIS A.J. BUIS OVER HET NIEUWE
GEMEENTEHUIS: ‘BIJNA EEN STUKJE VAN MEZELF’
‘De voorgeschiedenis van het nieuwe gemeentehuis dateert al van lang voordat ik in 1962 naar Losser ben gekomen en bij de verdere ontwikkeling een
rol kreeg toebedeeld’ vertelde gemeentesecretaris A. J. Buis in augustus
1970 aan Dagblad Tubantia. Als voorzitter van de bouwcommissie had hij een
belangrijke taak bij de realisatie van dit Miljoenenproject.
Arnold Buis werd geboren op 21 juni 1919 te Zegwaart, nu gemeente Zoetermeer. Per 1 oktober 1962 werd hij benoemd tot gemeentesecretaris van Losser, de eerste adviseur van het gemeentebestuur, een functie die hij zou vervullen tot 1 januari 1983. Een twintigjarige ambtsperiode, waarin hij het
beeld van Losser als textieldorp ingrijpend zag veranderen. Het is nu onvoorstelbaar dat er toen aan de achterkant van het huis (aan de Muchteweg) nog
een weiland met koeien was.

Arnold Buis op 11 november 1995 (Foto Norbert Klein).
Bij de vergaderingen van het College van B&W zag de kamer blauw van de
rook en ook de ambtelijke cultuur was heel anders. Tutoyeren was er niet bij:
je was meneer (of secretaris). Ook ‘casual’ kleding was uit den boze. Je ging
altijd strak in het pak, al vielen de mussen van het dak. Zijn echtgenote Margreet Veringa, die nooit in ambtelijke kringen geleefd had, ontlokte dat na
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een vergadering eens de verzuchting: ‘Iedereen heeft hier een voornaam,
behalve meneer pastoor en mevrouw Buis’. De veel formelere omgang verhinderde Arnold Buis niet om als secretaris goed bereikbaar te zijn. Zijn deur
stond altijd open voor iedereen die hem nodig had.
Arnold Buis vervulde diverse onbetaalde bestuursfuncties op maatschappelijk terrein. Zo was hij onder meer voorzitter van de Provinciale Bibliotheekcentrale Overijssel-Oost, van de Katholieke Jeugdraad Losser en van de Stichting Clubhuis De Muchte (nu Fundament). In 1979 werd hij Koninklijk onderscheiden: hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Arnold
Buis overleed plotseling op 26 juli 2007.
De bouw van het nieuwe gemeentehuis betekende een grote uitdaging voor
Arnold Buis. Als voorzitter van de bouwcommissie voelde hij zich ‘bouwpastoor. De voorbereidingen waren al begonnen in 1952 en de bouw begon uiteindelijk in 1967. Hij kreeg in de bouwperiode onder meer te maken met de
vergroting van het oorspronkelijke plan omdat het gebouw inmiddels te klein
zou zijn geweest voor een goede huisvesting van het gemeentelijke apparaat.
De gemeentesecretaris vervulde bij de plannenmakerij voor de bouw een belangrijke rol door het coördinerend optreden bij het bespreken van de verlangens van de hoofden van afdelingen en directeuren van takken van diensten. ‘Bij het beduidend uitbreiden van het eerste ontwerp (uit 1958) hebben
we ernaar gestreefd de afdelingen die publiek aantrekken zoveel mogelijk op
de begane grond te vestigen. Ook hebben we geprobeerd een zo logisch mogelijke situering van de werkruimten te krijgen, waarbij bijvoorbeeld de mechanische boekhouding tussen de sociale dienst en financiën is gekomen,
omdat beide afdelingen daarvan gebruik maken. In de bouwcommissie,
waarin naast het architectenbureau en B&W, ook technische adviseurs en de
directeur van openbare werken zaten, hebben we steeds getracht een goede
en praktische werksfeer te scheppen’.
Eind 1964 stelde de raad een krediet van drie miljoen gulden beschikbaar
voor de bouw van het gemeentehuis, met een reserve van 1,1 miljoen. Deze
reserve is inmiddels uitgegroeid tot 2,1 miljoen, hetgeen maar goed is ook,
want door een jaarlijkse kostenstijging van minstens vijf procent en invoering
van de BTW is alles duurder geworden. De totale bouwkosten zullen vermoedelijk rond 4,3 miljoen gulden liggen’, vertelt Buis aan de krant.
Terug naar de voorgeschiedenis: ‘In januari 1967 kregen we rijks goedkeuring
en de architect kon het plan bestek klaar maken. Ter bestrijding van de werkloosheid waren in overleg met Gedeputeerde Staten van Overijssel enkele
plannen voor de bouw van nieuwe gemeentehuizen goedgekeurd. Wij
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hadden al in een smeekbrief aan het ministerie aangetoond dat we een hele
slechte huisvesting hadden. Toen we de goedkeuring binnen hadden hebben
we in hetzelfde jaar de bouw van het betonskelet aanbesteed en is de bouw
begonnen. De aannemer, Gebr. Morsink uit Denekamp, kreeg in 1968 opdracht ook de afbouw uit te voeren, waarbij ook onderaannemers zijn ingeschakeld. Op voorstel van de architect hebben we de Amsterdamse binnenhuisarchitect D. van Sliedregt gevraagd de inrichting van de representatieve
vertrekken te ontwerpen. Overigens is er geen duidelijk afgescheiden representatief gedeelte. Om tot uitdrukking te brengen dat het huis der gemeente
voor alle inwoners is bedoeld is er één hoofdingang. De kantoorvertrekken
zijn zoveel mogelijk op het zuiden en westen en de tekenkamer op het noorden. We hebben later de trappenhuizen naar het midden verplaatst aansluitend op de hal, die allerlei nuttige functies kan krijgen. In de vitrines zullen
bijvoorbeeld permanent oudheidkundige vondsten worden tentoongesteld.
De hal op de bovenverdieping, grenzend aan de kantine, is uitstekend geschikt voor allerlei doeleinden. We kunnen er publiek ontvangen bij exposities of zelfs tijdens werkuren aanbestedingen houden, zonder dat dit zal storen.’
‘Persoonlijk vind ik het gemeentehuis een fraai geheel, mooi en toch praktisch. Ik verwacht veel belangstelling uit vakkringen. Een zeer belangrijk punt
van mijn taak was een goede huisvesting voor het personeel te krijgen. Dat
is geloof ik wel geslaagd. In het oude gemeentehuis zaten we bijna op elkaar,
hier merk je nauwelijks, dat er een 60 ambtenaren werken. Van diverse bezoekers heb ik te horen gekregen dat het gemeentehuis op het publiek een
plezierige indruk maakt. Ik denk dat de bevolking gauw thuis zal zijn en beter
de weg weet te vinden dan vroeger, toen de mensen vaak van het ene gebouw naar het andere moesten.
Bovendien vind ik het nieuwe gemeentehuis een verfraaiing en accentuering
van het hart van het dorp. Voor mij is het bijna een stukje van mezelf geworden’, aldus gemeentesecretaris Buis.
Georg van Slageren
Bronnen:
❖ RAADHUIS-BIJLAGE TUBANTIA
❖ Thea Evers, Het Meisje in de Froenstraat, uitgave HKL 2005.

58

ǀ

Oet Dorp & Marke Losser 2020-3

FIJN OM IN LOSSER TE WONEN
‘Hee koomp oet Losser en weet van niks .... ‘ Tientallen jaren waren het bijna
gevleugelde woorden, die vooral door Enschedeërs nogal eens gebezigd werden. De meeste Lossernaren haalden hun schouders op voor die weinig vleiende opmerking. En ze hadden hun antwoord klaar: Ja, ik kom oet Losser en
weet van niks.’ Die ene zin maakte een eind aan alle discussie.

Een foto van misschien wel de laatste fokveedag die in Losser gehouden is
(1967). Het evenement vond plaats op het toen nog onbebouwde terrein Enschedesestraat/Diepenbrocklaan.
Losser was Losser. Punt uit. Als je er niet woonde, kon je met geen mogelijkheid begrijpen, dat het er toch goed leven was. Het is nog niet zo lang geleden, dat pure Enschedeërs bij hoog en bij laag bleven beweren, dat ze in Losser nog niet dood wilden liggen’. Diezelfde Enschedeërs bewonen nu een
leuke bungalow bij het zwembad in Losser. ‘Naar Enschede terug? Nooit van
mijn leven’, luidt nu hun reactie.
Het is nu fijn in Losser. Voor de echte Lossernaren is het dat altijd wel geweest, maar de gemeente, die vele eeuwen tegen de kronkelende Dinkel met
een prachtige omgeving doezelde, krijgt de laatste jaren dat ondefinieerbare
‘iets’, dat ook op niet-autochtonen grote aantrekkingskracht uitoefent.
‘Het is begonnen, toen de militairen naar Losser kwamen. Dat was een knap
stukje beleid van ons gemeentebestuur’, complimenteert de heer F. A. Hartendorp, chef interne zaken en public relations man voor zijn gemeente. Zijn
uitspraak maakt duidelijk, dat zijn wieg niet aan de voet van de
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Martinustoren gestaan heeft. Maar hij is Lossernaar in hart en nieren. ‘Een
pure’, zegt hij van zichzelf.

Een carnavalsoptocht omstreeks 1970. De wagen van de Möllenbergstraat
passeert hier de Gaffel.
Zo'n jaar of tien geleden greep het toenmalige gemeentebestuur de kans op
uitbreiding van het woningbezit. Er kwamen 96 woningen voor op de vliegbasis gelegen militairen. Losser had niet de angst, dat er een militair getto
zou ontstaan. Het bleek een juiste visie. De militairen bleven niet bij elkaar
hokken, maar doken toen het nog bijna geluidloos voortkabbelende Losserse
leven in.
De komst van de 96 militaire gezinnen kan nu met gulden letters in de annalen van de gemeentelijke historie worden bijgetekend. Er kwam nieuw leven,
fris bloed in de gemeenschap. Het werd duidelijk, dat er hier en daar wat
veranderde, wat moest veranderen.
Losser, voorheen een deels agrarische (noordelijk), deels industriële (zuidelijk) gemeente, kreeg nieuwe impulsen van mensen, die overal vandaan kwamen. De militaire gezinshoofden konden worden beschouwd als pendelaars
en in dat opzicht deden ze dus weinig anders dan de rond 3500 pendelaars,
die dagelijks vooral naar Enschedese bedrijven trokken. Met de komst van de
militairen werd, en vooral dat was belangrijk, de vicieuze cirkel doorbroken.
Er kwamen wat industrietjes, die het aantal pendelaars deden verminderen.
Merkwaardigerwijs groeide het aantal korte tijd later weer, toen in 1966 het
bouwbureau van de Twents Gelderse Industrie en het Hogeschoolfonds
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contingenten woningen lieten bouwen. De bewoners werkten elders, vooral
in Enschede.

In 1970 lagen de rails van de tramlijn naar Glanerbrug nog in het dorp en
werden ook nog gebruikt voor goederenvervoer. Op deze foto trekt een locomotor (beter bekend onder de naam ‘sik’) overigens een personenrijtuig,
waarschijnlijk ter gelegenheid van een excursie, over de Gronausestraat,
voorbij de Smalmaatstraat richting Glanerbrug.
Deze woningen deden opnieuw het woningbezit groeien en vergrootten het
zielental. Zaken dus, waarmee elk gemeentebestuur uiteraard ingenomen
zou zijn. Belangrijker echter was, dat er geleidelijk aan een middenkader
kwam, dat niet alleen profiteerde van het aanwezige woon- en leefgenot,
maar ook bereid was de schouder onder het organisatie- en verenigingswerk
te zetten. Het aantal particuliere woningen groeide daarna opnieuw en de
heer J.C.J. van Staveren, directeur van de dienst openbare werken wijst er
niet zonder gerechtvaardigde trots op, dat het woningbezit de laatste jaren
zeer sterk is toegenomen. Dat geldt overigens niet alleen voor de particuliere
woningbouw, maar ook in de woningwetbouw.
Een goed gemeentebestuur zal er wel voor waken, zich vergenoegd op de
borst te rammen met de uitbreiding van het aantal woningen. Maar voor de
Losserse vroede vaderen moet het toch wel iets zijn om zich even - desnoods
binnensmonds - op eigen schouders te kloppen dat er in de laatste 5 jaar 410
nieuwe woningen kwamen. Die woningen zijn nog in beheer bij de gemeente,
maar er staat al een juist opgerichte stichting Woningbelangen Losser klaar
om de exploitatie- en beheerstaak over te nemen.
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Het op deze foto nog in aanbouw zijnde, 90 bedden tellende, ziekenhuis werd
in 1969 in gebruik genomen. In 1984 verloor het zijn klinische functie en werd
begonnen met de ombouw tot verpleeghuis en (buiten)polikliniek.
Het gemeentebestuur, met aan het hoofd de energieke burgermeester
J.P.A.M. van de Sandt zorgde niet alleen voor woningen, maar ook voor leefgenot. Er kwamen sportterreinen, een schitterend zwembad, een ziekenhuis,
de Losser Hof, een bibliotheek, campings en nu een stadhuis, waarop Losser
trots mag zijn. Er kwamen - al kan dat natuurlijk niet aanwijsbaar op het
conto van het gemeentebestuur geschreven worden - een notaris, een apotheek (bijna gereed), een jeugdhuis en vele andere belangrijke zaken, die
mensen het gevoel kunnen geven, dat ze niet in een achtergebleven gebied
wonen.

De Staringgroeve,
kort na de onthulling
van het monument
in 1968.
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Het streekplan Twente heeft aan Losser een woonfunctie toegewezen. Nog
voordat dit streekplan gepubliceerd kon worden, had men - b. en w. en raad
- al ingezien, welke kant het met de eigen gemeente op moest. En men lonkte
niet alleen naar het gewone publiek en het middenkader, maar ook naar de
mensen, die het zich konden veroorloven nog wat rianter te wonen.
Er kwam dicht bij het zwembad en dicht bij de bossen, een bungalowpark,
dat nu vrijwel is volgebouwd. ‘Wij bieden terreinen aan met een goede ligging tegen een fijne prijs’, kan de heer Van Staveren zeggen. Dat gold niet
alleen in de afgelopen jaren, maar dat is ook van kracht voor de toekomst.

De vijver aan het Markedal in het uitbreidingsplan Losser-Zuid, begin jaren
zeventig.
‘We hebben al weer nieuwe bungalow-terreinen beschikbaar, waar al met
de wegenaanleg begonnen is, zoals in het uitbreidingsplan Oost’, zegt de
heer Van Staveren. In dit plan is ruimte gedacht voor zo'n 45 à 50 bungalows.
Ook in het uitbreidingsplan Zuid zullen straks bungalows gebouwd kunnen
worden. ‘Er is ruimte voor zo'n 20 bungalows in dit plan’, aldus de directeur
van openbare werken, die zich verder gelukkig prijst, dat in zijn gemeente
behalve voor woningwetwoningen en bungalows ook nog ruimte is voor
bouw van woningen in de premie-sector. Voor eventuele beleggers is Losser,
dat nog volop bouwruimte biedt, een gebied met uitstekende bouwmogelijkheden.
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Wat zeggen ze in Losser van het nieuwe gemeentehuis?
Dat er een nieuw gemeentehuis is gekomen, vind ik heel best. Maar wat de
luxe betreft, dat was allemaal niet nodig geweest. Dat marmer hè, daar breek
je met slecht weer de nek over, zo glad is het. Ik moest er vanmorgen even
zijn; het is gewoon levensgevaarlijk voor mensen, die een beetje slecht ter
been zijn zoals ik. Het had echt wel met tegels afgekund. Wat zijn wij nou
helemaal voor gemeente? Voor Losser is het echt te duur opgezet.
Een nieuw gemeentehuis moest er komen, maar dit is te groot. Ik heb me
laten vertellen, dat er een lamp in de hal hangt van fl. 25.000. Dat is toch
abnormaal. Voor dat geld had er ook een overdekt zwembadje voor kinderen
kunnen komen.
(G. Roelink (41) uit Losser)
Ik vind het een mooi ding. Dat marmer past allemaal zo goed bij mekaar. We
zijn nog met een cadeau bezig. Dat wordt. zo'n ding van de vief dorpen. Natuurlijk ga ik een keer kijken hoe het er daar binnen uitziet. En wat dat geld
betreft: ze maken het toch op. Wat maakt het dan nog uit waaraan.
(G. J. Punte (41), hovenier uit Losser)
Ik vraag me af, waarom moeten grote steden wél een mooi gemeentehuis
hebben en wij niet. Duur? Nee, waarom? We moeten ook aan onze toekomst
denken. Anders moet je telkens weer bijbouwen en dan wordt het weer een
rommeltje. Als ze een rondleiding geven, ga ik kijken. Maar anders, als ze dat
niet deden, dan zou ik toch wel eens even binnen lopen, hoor! Daar ben ik
makkelijk in. Ik klop gewoon aan bij de burgemeester en ik zeg: dag burgemeester, ik wou eens even kiek'n, hoe het er hier uitziet. Daar is onze burgemeester trouwens erg gewoon in. Wat ik wel bedacht heb, dat marmer, hè.
't Is mooi, maar wel een onderhoud, hoor!
(Mevrouw C. van Oosten (42) huisvrouw uit Losser)

Bronnen:
❖ Nagenoeg ongewijzigd overgenomen uit RAADHUIS-BIJLAGE TUBANTIA. De foto’s komen uit het fotoboek ‘Losser, Glane en Overdinkel
… nog niet eens zo lang geleden …’, door Thea Evers, uitgave HKL
2009.
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De gemeente Losser die wat oppervlakte betreft kan wedijveren met de
grootste gemeenten in Twente, omvat een vijftal kerkdorpen: dorp-Losser,
Glane, De Lutte, Overdinkel en Beuningen. Het is allang geen geheim meer,
dat het gemeentebestuur - zoals trouwens ook de hogere overheden willen er naar streeft, dat vooral dorp-Losser groeit. De andere vier kerkdorpen krijgen maar weinig impulsen. Dit speciaal wat betreft de bouw van woningen
en wie dan ook in deze dorpen aan de Dinkel informeert wat er zo leeft en
waaraan de meeste behoefte bestaat hoort maar één ding: woningbouw. Het
ziet er niet naar uit, dat aan deze wens op ruime schaal gehoor zal (kunnen)
worden gegeven en de gevolgen blijven daardoor niet uit. De jeugd gaat weg.
De vier kerkdorpen vergrijzen.
Het worden

DORPEN ZONDER TOEKOMST?
De gemeente Losser telt op het ogenblik rond de 20.000 inwoners. Deze waren per 1 januari van dit jaar als volgt over de dorpen verdeeld: dorp Losser
10.052, Overdinkel, 3.675, De Lutte 3.146, Beuningen 1.157 en Glane 683.
Enkele jaren geleden was de kerkelijke gezindheid in de gemeente als volgt:
74,8% rooms-katholiek, 19,3% Nederlands-hervormd; 0,9% gereformeerd,
1% andere gezindten en 4% buitenkerkelijk. Deze verhouding geldt in grote
lijnen voor dorp-Losser, Overdinkel en Glane, terwijl De Lutte en Beuningen
overwegend rooms-katholiek zijn. In het vijf jaar geleden verschenen Streekplan Twente hebben de vier dorpen de volgende bestemming gekregen: De
Lutte en Overdinkel: verzorgingskernen; Beuningen en Glane: niet uit te breiden kernen.
De Lutte: angst
voor vergrijzing
door gebrek aan
bouwterreinen
Het fraaist gelegen kerkdorp in
de
gemeente
Losser is zonder
twijfel De Lutte,
dat wordt omgeven door een
prachtige
natuur. De Twentse
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textielfabrikanten hebben vroeger al wel voorzien, dat het hier Twente op
zijn mooist is, want zij bouwden een hele serie landgoederen rond het
dorpje. De Lutte mag dan bijzonder mooi gelegen zijn, het neemt niet weg,
dat men er grote problemen kent, zoals de vergrijzing. Het dorp groeit nog
wel, maar het gaat niet zoals het eigenlijk zijn moest en kan.
De oorzaak van deze vergrijzing is eenvoudig aan te wijzen, nl. gebrek aan
bouwgrond. De laatste vier jaren is er praktisch niet meer gebouwd. Hier en
daar verrees een enkele, particuliere woning, maar daar bleef het bij. Dit jaar
heeft de gemeente acht woningwetwoningen aan De Lutte toegewezen.
Daarvoor moet een klein bestemmingsplannetje worden gemaakt. Het is
echter de bekende druppel op de gloeiende plaat. Er zou meer gebouwd
moeten worden, maar er zijn grondeigenaren die de verkoop zo lang - en met
succes - rekken, dat de woningbouw geheel in het slop is geraakt. De gevolgen zijn duidelijk: de jonge gezinnen trekken weg. Van de 60 tot 70 bruidspaartjes jaarlijks kunnen er maar zo'n drie tot vier in De Lutte blijven. De
enige r.-k. lagere school ter plaatse wordt op het ogenblik met drie tot totaal
vijftien lokalen uitgebreid, maar men vraagt zich af of er over enige jaren nog
wel behoefte aan zal zijn, want De Lutte wordt zo langzamerhand één groot
bejaardentehuis, al is er geen enkele echte bejaardenwoning. Het vriendelijke dorpje, waarvan de Plechelmuskerk het middelpunt vormt, beschikt
naast de lagere school, ook nog over een nieuwe r.-k. kleuter - school. Het
gehele verenigingsleven speelt zich af in het onlangs vernieuwde Bernardusgebouw en verenigingen zijn er volop. In de eerste plaats op sportgebied.
VVDL propageert alleen nog maar voetbal. Wegens gebrek aan goede accommodatie moet het daar voorlopig nog bij blijven, maar als over niet al te lange
tijd de twee nieuwe speelvelden, het half verhard terrein en de kantine - de
grond is door de gemeente reeds aangekocht - klaar zijn, is er ook plaats voor
bijv. volley- en handbal. VVDL maakt zo weinig mogelijk reclame, omdat men
eigenlijk geen leden meer kan gebruiken, maar ook zonder die propaganda
komt men toch wel. Verder is er een wielerclub. Op muzikaal gebied blaast
de Plechelmus-harmonie een behoorlijk deuntje mee. Daarnaast zijn er zangen jeugdverenigingen, een jeugd- en parochieraad en sinds kort ook een
overlegorgaan, dat de belangen van De Lutte beter wil gaan behartigen. Sinds
het vorige jaar heeft men een eigen VVV. Tot dan werkte men samen met
Oldenzaal en Losser, maar de Luttenaren vonden, dat Oldenzaal de gasten
veel te veel tot de eigen plaats hield, terwijl men met de Lutter natuur, zoals
Tankenberg. Arboretum en Lutterzand pronkte. De nog jonge VVV is erg actief en heeft ook al het nodige bereikt. Daarbij kan men steunen op een drietal grote campings, een veertiental cafés, waaronder twee grote hotels, en wat nog het belangrijkste is - een prachtige omgeving.
Hoewel De Lutte op vijf kilometer van Oldenzaal en op zeven kilometer van
dorp-Losser gelegen is, is het toch overwegend georiënteerd op laatst
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genoemde plaats. Zo gaat 95 pct. van de jeugd zwemmen in dorp Losser. Het
nieuwe DinkeIziekenhuis is na de opening meer ‘in trek’ dan het Oldenzaalse
ziekenhuis en zo is er meer op te noemen.
Met lede ogen ziet men in De Lutte, dat de TET de toch al niet zo frequente
busverbinding met die plaats, het vorige jaar heeft beperkt tot een tweetal
ritten op de woensdagmiddag. Volgens de Luttenaren is dit alleen maar om
de concessies te behouden. De verstandhouding met Oldenzaal mag niet zo
best zijn, de Luttenaar kijkt ook met een zekere argwaan en toch ook wel
jaloezie naar dorp-Losser, dat volgens hen alle aandacht van het gemeentebestuur krijgt. Feit is, dat het gemeentebestuur de woningbouw in De Lutte
niet in grote mate wil stimuleren. Men heeft in De Lutte veel kritiek op het
beleid dat is wel enigszins begrijpelijk, maar - als men alle achtergronden zou
kennen - niet altijd even rechtvaardig.
Wat zeggen ze in De Lutte van het nieuwe gemeentehuis?
De Lutte heeft geen belang bij dat mooie gemeentehuis in Losser. Trots? Niks
hoor. Laten ze uit Losser hier maar eens komen kiek'n naar het verkeer. Dat
is verschrikkelijk. Auto's die met 80 km of meer over de Bentheimerstraat
razen langs kinderen, die over die straat naar school moeten. Dat Is veel te
hoog.
En denk eens aan de woningbouw, daar zijn wij ver mee achter. En de voetbalvelden. Er zijn hier twaalf clubs met zegge en schrijve één veld. Losser
heeft machtig mooie velden, maar geen voetballers. Zo kan ik nog wel een
tijdje doorgaan. Ach, als er een excursie naar het gemeentehuis komt, dan ga
ik nog wel eens kiek'n.
(G. Beernink (30), monteur uit De Lutte)
Overdinkel: hoe meer
woningen hoe meer kansen op nieuwkomers
Wie in Overdinkel vraagt
welke zaken de bewoners
het meest na aan het hart
liggen, krijgt twee dingen
te horen, namelijk de
bouw van meer (woningwet) woningen en de
aanleg van rijwielpaden
langs de smalle en gevaarlijke drie kilometer lange weg naar dorp-Losser.
Overdinkel is zo'n zestig jaar geleden ontstaan. Er vestigden zich hier toen
honderden werklozen uit de noordelijke provincies. Zij kregen werk over de

Oet Dorp & Marke Losser 2020-3

ǀ

67

Dinkel, namelijk in het Duitse Gronau, dat toen overwegend textielfabrieken
had.
Nog steeds staan er woningen uit deze eerste periode in Overdinkel. Ze zijn
enigszins typerend voor de ontwikkeling van het dorp. Wie het goed met
Overdinkel voor heeft kan zich blauw ergeren aan deze huizen, die niet veel
meer dan onbewoonbare krotten zijn. En nu we het toch over oude huizen
hebben: langs de Hoofdstraat en de Pastoor van Laakstraat staan diverse onbewoonbaar verklaarde huizen leeg en vele Overdinkelnaren zagen deze
bouwvallen liever nog vandaag dan morgen verdwijnen. Dat is ook wel begrijpelijk. Dergelijke huizen doen erg triest aan en drukken een bepaald stempel op een dorp. Na de oorlog is de trek naar de Duitse textielfabrieken opgehouden. De laatste tijd is de aantrekkingskracht van Gronau, dat een snelle
industriële ontwikkeling doormaakt en waarvan men de fabriekspijpen in
Overdinkel kan zien, weer merkbaar geworden. Overdinkel is altijd een dorp
van arbeiders geweest. Men heeft er heel slechte tijden gekend en het is dan
ook geen wonder, dat de communistische partij hier een grote aanhang heeft
en twee vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Er is ook een tijd geweest,
dat het dorp verdeeld was in drie groepen, de rooms-katholieken, de protestanten en de buitenkerkelijken. Ieder vocht voor zijn eigen straatje en
vormde als het ware een eiland. Die mentaliteit is een stuk veranderd. Dat
moet ook wel wil men in Overdinkel bereiken wat men allemaal op het oog
heeft. Men is er zelf de laatste tijd heel erg goed van overtuigd geraakt dat
het anders moet en het resultaat was een Overlegorgaan, dat met grote en
gezamenlijke inzet strijdt voor de belangen van het dorp. In de eerste plaats
zet men zich in voor de woningbouw. Bouwgrond is er genoeg voorhanden.
Daar mankeert het niet aan. Nee, volgens de Overdinkelnaar wil het gemeentebestuur bewust alleen dorp-Losser groot maken. Onlangs is er nog een onderzoek geweest en dat heeft 120 gevallen opgeleverd van gezinnen, die beslist een betere woongelegenheid moeten hebben. In aanbouw zijn nu 25
woningen en er komen er voor dit jaar nog 23 bij. Dat is natuurlijk maar een
schijntje, want bij die 120 is nog niet eens de behoefte door de natuurlijke
aanwas geteld. Het gevolg is, dat de jongelui wegtrekken en Overdinkel door
hetzelfde lot wordt bedreigd dat nu reeds De Lutte treft, namelijk vergrijzing.
Bovendien vestigt zich niemand in dit dorp, dat juist zo goed vers bloed kan
gebruiken. De vooruitzichten voor Overdinkel zijn dus niet rooskleurig. De
gevolgen blijven ook voor het onderwijs niet uit. De toekomst voor de 2-klassige christelijke - en 3-klassige openbare school - verder is er nog een roomskatholieke school - ziet er heel somber uit. Het aantal schoolkinderen daalt.
Nu kan men beslist niet stellen dat het gemeentebestuur Overdinkel vergeet.
Er is bijvoorbeeld een prachtig gymnastieklokaal gekomen met erbij een fraai
dorpsplein, maar men wil graag meer, zoals de aanleg van speelplaatsen, van

68

ǀ

Oet Dorp & Marke Losser 2020-3

een ijsbaan, van een kampeergelegenheid en de bouw van een dorpshuis,
waarin vele activiteiten, zoals bejaarden- en jongerenwerk mogelijk zullen
zijn. En zo is er nog wel meer op te noemen. Men is bezig met de aanleg van
een vier velden groot sportcomplex voor de beide plaatselijke voetbalclubs
ASVO en OSV, waaruit ook al weer blijkt, dat er het nodige gebeurt. Ter
plaatse staan drie kerken, namelijk de r.-k. Gerardus Majellakerk, de hervormde kerk en een apostolische kerk.
Het verenigingsleven is omvangrijk en nog steeds bloeiend. Er zijn zelfs drie
muziekkorpsen. Overigens vraagt men zich af - en dit geldt ook voor de voetbalverenigingen - of een bundeling van de krachten niet veel beter zou zijn.
Verder zijn er twee toneelverenigingen en een gymnastiekvereniging. Het
verenigingsleven speelt zich af in Kegelhuis Gerrit, in het christelijk verenigingsgebouw en in het NKV-gebouw.
Wat zeggen ze in Overdinkel van het nieuwe gemeentehuis?
Het is heel nuttig, dat er zo iets als een nieuw gemeentehuis is gekomen. En
mooi met al dat marmer. Nee, ik vind het niet overdadig of protserig of wat
ook. Het is een heel belangrijk gebouw voor de hele bevolking. Wij uit Overdinkel geven een eigen cadeau. Daar wordt hier voor gecollecteerd. En als er
rondleidingen door het gebouw zijn, dan ga ik so wie so kijken. Want het is
iets nieuws, hè. De feesten, natuurlijk ga ik daar naar toe. Ik houd namelijk
erg veel van dansen.
(E.O. Reuvers (20), spinner uit Overdinkel)
Glane: weg verbeteren
Het kleinste van de Losserse
kerkdorpen is Glane, dat als
het ware tegen de grens aangedrukt ligt. Het is een dorpje,
dat weinig meer is dan een
lange straat, die slechts aan
één kant bebouwd is.
Er is een tijd geweest, dat
Glane rond de duizend inwoners telde, maar dat is allang verleden tijd. De jeugd verlaat het dorp, omdat
er geen huizen gebouwd kunnen worden. Het is dezelfde klacht die men ook
in de andere kerkdorpen hoort.
Volgens plaatselijke ingewijden remt het gemeentebestuur een sterke ontwikkeling van Glane af, omdat er dan een school zou moeten komen. Nu
moet de schooljeugd naar dorp-Losser en dat gebeurt via een zeer slechte
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(provinciale) weg, waartegen Glane al vele jaren ageert. Men vindt de rijbaan
te mal en daardoor veel te gevaarlijk.
Verzoeken om er iets aan te doen hebben tot nog toe weinig resultaat opgeleverd, zodat men er over denkt om eerdaags een duidelijke actie te beginnen, die de autoriteiten moet overtuigen van het gevaar van deze weg.
‘AI vijftig jaar ligt die bochtige smalle weg er. Het is de verbinding met dorpLosser, waarop Glane volledig is aangewezen. Zo lang men niets aan de weg
doet, geef ik niets voor een geschenk aan het gemeentebestuur’, aldus een
huismoeder uit Glane.
Het plaatsje aan de Dinkel, waar enkele eeuwen geleden - althans vlak over
de grens - een gelijknamig klooster werd gesticht, waarin de vervolgde
rooms-katholieken werden opgevangen, is de laatste jaren behoorlijk aan
zijn trekken gekomen. Er is sinds kort aardgas en daarvoor werden trottoirs
en een behoorlijke straatverlichting aangebracht. Men weet in Glane heel
goed, dat dit zeer kapitaalintensieve uitgaven voor een dergelijk kleine gemeenschap zijn. Men is daar ook dankbaar voor. Betreurd wordt, dat de
enige afgevaardigde in de gemeenteraad, de heer Rikkert, nog niet zo lang
geleden gedwongen was naar Losser te verhuizen, waar hij echter nog steeds
zoveel mogelijk voor Glane probeert te doen. Ter plaatse zijn twee cafés, namelijk de Vrolijkheid (het vroegere KAB-gebouw) en Krommendijk. -Verder is
er nog een 20 jaar oude tussen de korenvelden gelegen r.-k. kerk, die onderdak biedt aan de Martinusparochie.
Er zijn twee kruidenierszaken. De tijd, dat er dicht bij de grensovergang een
grote - dankzij de Duitsers uit het enkele kilometers verder gelegen Gronau goed florerende zelfbedieningszaak was, is voorbij. De winkelruiten zijn al
heel lang wit gekalkt.
Er is noch slager, noch kruidenier. Wel heeft men de beschikking over een
plaatselijke kapper. Voor dokter, tandarts en wat dies meer zij is men aangewezen op het op 3 kilometer afstand gelegen dorp-Losser. Ook is er geen
plaatselijke rijkspolitieman meer. Toen de laatste enkele jaren geleden overleed, is er geen vervanger meer aangesteld. Er zijn nog twee plaatselijke verenigingen, n.l. de schuttersvereniging Concordia, die onlangs jubileerde en
de voetbalvereniging GSV. Er zijn meer clubs en verenigingen geweest, maar
deze moesten noodgedwongen worden opgeheven of men zocht aansluiting
bij geestverwanten in dorp-Losser. Industrie kent Glane niet. Eens was er een
klein bedrijfje van Witzel, dat echter door gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden naar het Losserse industrieterrein moest verdwijnen, iets wat de gemeente ook graag wilde. Glane is een dorpje zonder veel mogelijkheden geworden. Velen geloven er niet meer in, zoals een oud-raadslid, dat op ons
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verzoek om inlichtingen, verbitterd opmerkte: ‘Ik heb jaren tevergeefs voor
Glane gevochten. Ik zeg er liever niks meer over en de opening van dat gemeentehuis kan mij gestolen worden.
Wat zeggen ze in Glane van het nieuwe gemeentehuis?
Nieuwsgierig? Nee, hoor. Ik ben niks nieuwsgierig naar het nieuwe gemeentehuis. Ik ben er op weg naar m'n werk wel eens voorbij gekomen, maar meer
niet. Wij, hier in Glane, hebben geen belang bij Losser. Losser heeft ook geen
belang bij Glane. Vroeger ging dat nog wel. Toen gingen die van Losser hier
over de grens naar hun werk in Duitsland.
Er mag hier ook niet gebouwd worden. Maar Losser moet een echt stadje
worden. Nou, laten we het hier zo maar houden. Het is hier zoveel mooier,
zoveel rustiger. Daar houd ik wel van.
(H. Spit, (56), wever uit Glane)

Beuningen tevreden
Beuningen is, met ruim zestien
kilometer, het verst gelegen van
het moederdorp. De Beuningers
leven onder de rook van Denekamp, dat op slechts enkele honderden meters afstand ligt.
Men is daarom ook hoofdzakelijk op dit dorp aangewezen, alhoewel men wat de gemeentelijke indeling
betreft een lichte voorkeur houdt voor de gemeente Losser. Er is namelijk
wel eens sprake geweest van een gemeentelijke herindeling in noord-oost
Twente en daarbij is Beuningen altijd bij de gemeente Denekamp ingedeeld,'
maar de Beuninger zelf redeneert, dat Denekamp het dorp niets meer kan
bieden dan Losser.
De kern van Beuningen is maar klein en is rond de r. k. kerk van Altijddurende
Bijstand gegroepeerd. Verder is er een 4·klassige lagere school en een éénklassige kleuterschool. In aanbouw is verder een gymnastieklokaal, waarop
men in Beuningen bijzonder trots is. Per slot van rekening is men in De Lutte
nog niet zo ver! In de kern staat verder hotel Broenink waar zich het verenigingsleven, voor zover dat bestaat, afspeelt. Veelal is men aangesloten bij
verenigingen en clubs in Denekamp of Beuningen (bedoeld zal zijn: De Lutte;
red.). In hotel Broenink verblijven jaarlijks ook de enige toeristen, die dit door
natuurschoon omgeven plaatsje bezoeken. De kern van Beuningen telt maar
enkele tientallen inwoners. De rest van de ruim elfhonderd zielen tellende
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bevolking woont verspreid over een groot gebied. Een van de grote problemen is ook hier de woningbouw. Nu is er niet zo veel behoefte aan woningwetwoningen. De Beuninger wil graag zelf bouwen.
Maar ook daarvoor is maar heel weinig grond beschikbaar, want geen enkele
boer zal ook maar een stukje grond zonder meer willen verkopen. Dan zal er
eerst onteigend moeten worden. Het gevolg is, dat velen een huis in Denekamp bouwen. Eén van de grootste wensen is een terreintje voor bungalowbouw. Of dit er ooit komt is en blijft een open vraag. In tegenstelling tot de
bewoners van de andere drie kerkdorpen, is de Beuninger over het algemeen
tevreden over het gemeentelijk beleid. Men voelt zich beslist niet misdeeld.
Er zijn plannen voor aardgas en de andere openbare voorzieningen zijn goed.
De ruilverkaveling heeft veel zandwegen herschapen in verharde wegen. Alleen zou men nog een terreintje willen hebben waarop men de lagere schooljeugd zal kunnen opvangen, maar voor de rest is men zeer content.
Wat zeggen ze in Beuningen van het nieuwe gemeentehuis?
Nee, wat ik tot nu toe van het nieuwe gemeentehuis heb gezien, heb ik alleen
van de plaatjes. Ik ben nog niet wezen kijken. Maar op de plaatjes ziet het er
wel leuk uit. Ach, we hebben het hier best met Losser aan het hoofd. We
krijgen alles wat we wensen al duurt het wel een paar jaren. Straks, met de
opening, gaan we natuurlijk kijken. We hebben ook wat gegeven met Mekkelhorst samen. Een paardekruk met bloemen als ik me niet vergis. Precies
weet ik het niet, want het kerkbestuur zou dat regelen.
(J. IJland (36) uit Beuningen)
Bron:
Nagenoeg ongewijzigd overgenomen uit RAADHUIS-BIJLAGE TUBANTIA.
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VERBOUWINGEN EN UITBREIDINGEN VAN HET
GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is, bij wijze van spreken, nog maar net geopend als in 1979
aangekondigd wordt dat er een voorstel zal worden gedaan tot verbouwing
in verband met de huisvesting van de sociale dienst. Het lijkt er echter op dat
een verbouwing niet genoeg ruimtewinst op zal leveren, maar dat uitgebreid
moet worden. De uitgetrokken fl. 100.000 zal niet voldoende zijn en uitbreiding zal een investering van wel een miljoen gulden vergen.
In de raadsvergadering van 27 februari 1980 wordt een partiële herziening
van het bestemmingsplan ‘Losser-Kom’ vastgesteld. Deze herziening is nodig
om een uitbreiding van het gemeentehuis aan de noordwestzijde mogelijk te
maken. Op onderstaande tekening is de uitbreiding goed te zien en wordt
ook duidelijk waarom deze aanbouw in de volksmond de naam ‘hondekop’
heeft gekregen. (Dat woord schrijf je volgens de gewijzigde spelling nu trouwens met een tussen- n: ‘hondenkop’).
De uitbreiding wordt ook ‘uitgebreid’ gemotiveerd. Bij de ingebruikneming
van het gemeentehuis was de bezetting van de meeste werkvertrekken zodanig dat gedurende een redelijk aantal jaren personeelsuitbreidingen zonder ingrijpende maatregelen konden worden opgevangen. Door verzwaring
en uitbreiding van gemeentelijke taken enerzijds en gewijzigde inzichten
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anderzijds zijn in de loop van de jaren knelpunten ontstaan, die om een oplossing vragen.
In 1970 waren er 55 ambtenaren in het gemeentehuis werkzaam. Nu, in
1980, zijn het er al 82. Al in 1970 bij de ingebruikname had men geconstateerd dat de behuizing van de sociale dienst aan de krappe kant was. Intussen
is deze dienst gegroeid van 9 naar 14 ambtenaren. Wat uit de toelichting bij
de planwijziging niet blijkt, maar uiteindelijk wel is gerealiseerd zijn een speciale computerruimte en een nieuwe keuken.
De uitbreiding met de hondenkop wordt in twee bouwlagen uitgevoerd. Het
zal niet de laatste verbouwing of uitbreiding zijn.
In 1990 wordt de entree van het gemeentehuis veranderd en krijgt een vriendelijker gezicht. De klapdeuren worden vervangen door (bredere) elektrische
schuifdeuren, het marmer van het bordes wordt vervangen door ‘waaltjes’
en betonklinkers en er wordt een rolstoelhelling gerealiseerd. Speels aangebrachte muurtjes accentueren de vriendelijke aanblik.
In 1991 is het alweer raak. Op 30 mei 1991 stelt de gemeenteraad 380.000
gulden beschikbaar voor een ‘interne bouwkundige aanpassing’ van het gemeentehuis. Opvallend dat alleen de collegepartijen (CDA en SDGL) voor het
voorstel stemden. Ambtelijk geformuleerd ging het om een aanpassing van
de huisvesting van de huisvesting van de medewerkers in overeenstemming
met de nieuwe organisatiestructuren en een absolute voorwaarde voor efficiënt werken en adequate bediening van het publiek. Heerlijk toch die ambtelijke taal! Ook de B en W-kamers zullen worden aangepast en vergroot.
De VVD en de PvdA hadden vooral met de verbouwing van het bestuurlijke
gedeelte moeite. Mevrouw J. Hermans-Vloedbeld (VVD): ‘De bestuurlijke
verbouwing beschouwen wij als lichtzinnig en niet strikt noodzakelijk. Wij
gaan wel met burgercenten om en in het kader van goed rentmeesterschap
hoeft men niet verder te gaan dan een pot verf met een lichte kleur’. Mevrouw J. v.d. Woude-Poelman had groot bezwaar tegen het weghalen van
‘de paal’ bij de toegangsdeur van het gemeentehuis, kosten 22.000 gulden.
‘Twee jaar geleden is die paal geplaatst met als argument dat die nodig zou
zijn om het gewicht van de twee verdiepingen te dragen. Als dat argument
nu nog geldt dan zou het gemeentehuis na het verwijderen van de paal dus
moeten inzakken’.
In de ogen van mevrouw J. Eernst-Riemsdijk (CDA) is de verbouwing onvermijdelijk door de reorganisatie binnen het gemeentehuis. En ze zegt : ‘De
paal moet weg, want nu kun je zeggen dat bruid en bruidegom voordat zij
het gemeentehuis binnen zijn alweer zijn gescheiden. Wethouder F.H.G.
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Meijer, die de gemeenteraad voorzat vond het niet zo vreemd, dat na meer
dan 25 jaar het gemeentehuis een modernisering zou ondergaan. Als de wethouder dat inderdaad gezegd heeft getuigt dat van weinig historisch besef of
hij kon niet rekenen, want het gemeentehuis was op dat moment, nog net
geen 21 jaar in gebruik.
Het kan ook zijn dat de verslaggever niet zo goed bij de les was die avond van
de 30-ste mei 1991, want ook het verhaal over die paal die weg moet nadat
hij er nog maar twee jaar staat is een ‘raar’ verhaal. Van degenen die daarbij
betrokken waren en die ik er naar gevraagd heb herinnert niemand zich daar
iets van, terwijl het gezien de aandacht die de krant eraan besteedt, een belangrijk onderwerp moet zijn geweest. Zelfs mevrouw Eernst herinnert zich
de gevatte opmerking over ‘op voorhand al gescheiden echtparen’ niet meer.
Waarschijnlijk is de paal een betonnen kolom geweest die er al vanaf de
bouw van het gemeentehuis gestaan heeft. Die kolom is inderdaad verwijderd en wel zonder dat het gemeentehuis daarna ingestort is. En dat is te
danken aan een zware stalen balkconstructie, die boven de ingang is aangebracht.
In 1996 blijkt dat in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) door
het voortschrijden van de automatsering nieuwe eisen aan de werkplekken
worden gesteld. Het gemeentehuis moet opnieuw worden uitgebreid. De
beste oplossing is de hondenkop uitbreiden met een tweede verdieping, gecombineerd met een interne verbouwing ten behoeve van de afdeling financiën. Bouwzaken noemde dit de ‘slaapvleugel’. Leuk dat ambtenaren onderling ook zulke grapjes maken.
Het resultaat van deze uitbreiding kunt u zien op de omslagfoto van deze Oet
Dorp en Marke en daarmee gaat het Losserse gemeentehuis optimaal voorbereid de 21-ste eeuw in. De omstandigheden blijven echter veranderen en
dat zal in 2017 leiden tot rigoureuze wijzigingen in en aan het gebouw. Daarover leest u meer in het hierna volgende hoofdstuk over de transformatie
van gemeentehuis tot kulturhus.
Georg van Slageren
Bronnen:
❖ Knipselarchief HKL
❖ Enkele summiere dossiertjes uit het gemeentearchief
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VAN GEMEENTEHUIS TOT KULTURHUS
In het jaar 2004 stappen de Bibliotheek, de Muziekschool en de welzijnsinstelling Cluster naar de gemeente omdat ze willen gaan samenwerken, bij
elkaar in één gebouw. De gemeente ziet dat plan aanvankelijk helemaal zitten maar werkt uiteindelijk niet verder mee. Zes jaar later komt de gemeente
zelf naar de drie organisaties toe om te horen of de gedachte aan een
(nauwe) samenwerking nog steeds bestaat. Een fusie zou volgens een (snel)
ingesteld onderzoek een besparing van € 185.000 opleveren. Uit het onderzoek is ook gebleken dat er draagvlak is voor een hernieuwde poging tot een
fusie. Dat kan ook haast niet anders, schrijft de Twentsche Courant Tubantia
in april 2010, want ‘de drie staan door bezuinigingsoperaties met de rug tegen de muur’.
In de zomer van dat jaar krijgt het bedrijf ICS adviseurs van de gemeente opdracht om te onderzoeken of er aan de Vlasakker een kulturhus kan komen.
Een jaar later blijkt een stuurgroep die onderzoekt of de drie instellingen
zouden kunnen fuseren, ook gaat kijken of het onderbrengen van een kulturhus in het gemeentehuis een optie is. De Stuurgroep Samenwerking staat
onder leiding van voormalig Rabobankdirecteur René Geerts, als onafhankelijk voorzitter. Volgens de stuurgroep is duidelijk geworden dat verbouw van
de bestaande onderkomens of nieuwbouw te duur is.
Het overgaan van Losserse ambtenaren naar de gemeente Enschede en naar
het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente en het werken met flexibele
werkplekken hebben tot gevolg dat er in het gemeentehuis veel ruimte vrijkomt. Bekeken gaat worden of het Losserse gemeentehuis het ‘kloppend
hart’ van het dorp kan worden.
In februari 2012 komt de stuurgroep met plannen waaruit blijkt dat ook de
politie belangstelling heeft voor onderdak in een kulturhus en zo zijn er nog
meer instellingen geïnteresseerd. Daarvoor is wel een interne verbouwing
nodig die behoorlijk in de papieren kan gaan lopen. Er dreigt nog een flinke
kink in de kabel te komen doordat de Muziekschool afhaakt bij de fusiebesprekingen. Iedereen is het er echter over eens dat het uiterste moet worden
gedaan om de onderhandelingen weer vlot te trekken. ‘Alleen dan kan het
voorzieningenniveau gehandhaafd blijven.’ Die plooi wordt ook weer glad gestreken en in het najaar worden de uitgangspunten voor het kulturhus scherp
neergezet. Wethouder Joop Hassink wil geen misverstanden laten ontstaan
over de wijze waarop de gemeente Losser daarin een rol speelt. ‘Het
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kulturhus zal sober maar doelmatig worden ingericht’. Elke deelnemende organisatie is zelf verantwoordelijk voor de door hun gehuurde ruimte. De exploitatie van het kulturhus zal bij de gemeente liggen en de servicekosten
zullen worden doorberekend aan de huurders.
Toch duurt het nog een jaar voordat er weer nieuws te melden valt. In de
krant van 23 oktober 2013 wordt melding gemaakt van het voorstel ‘Voortgang realisatie Kulturhus Losser’.
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op 11 maart 2014 het benodigde
krediet beschikbaar gaat stellen. Dat is net voor de gemeenteraadsverkiezingen, lukt dat niet dan gaat het allemaal nog langer duren. Behalve aan de drie
eerder genoemde partijen (die per 1 januari 2014 samen verder zullen gaan
in de stichting Fundament) wordt er ook ruimte verhuurd aan derden. Wethouder Hassink noemt de VVV, wooncorporatie Domijn, een notariskantoor
en mogelijk een politiepost. Bij de huidige entree van het gemeentehuis kan
een horecafunctie komen, bij voorkeur uit te baten door een Losserse horecaondernemer. Het uitbreiden van de raadszaal tot een grote zaal in het multifunctionele raadhuis is nog even vooruitgeschoven. Voor de verhuur in het
toekomstige Kulturhus zal een marktconforme prijs gelden, met doorberekening van servicekosten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke instellingen en commerciële partijen. De Historische Kring Losser is dan (nog) niet in beeld, dat gebeurt pas in 2016.
Alhoewel er in de aanloop naar de raadsvergadering van 11 maart 2014 nog
behoorlijk wat politieke reuring ontstaat wordt het plan toch, ‘onder strikte
financiële voorwaarden’, aangenomen. VVD en Burgerforum stemmen tegen
‘niet omdat we tegen een kulturhus zijn, wel omdat we een beter onderbouwd voorstel willen’ (VVD). Burgerforum vindt dat ook, maar behoudt zich
bij voorbaat al het recht voor om ‘als wij na de verkiezing in het nieuwe college komen met een nieuw voorstel te komen’. Burgerforum komt in het
nieuwe college en dat leidt ertoe dat er een nieuw onderzoek komt naar de
haalbaarheid en financiële onderbouwing van de realisatie van een kulturhus
in Losser.
Men neemt er de tijd voor, zou je kunnen zeggen, want pas op 11 oktober
2015 gaat de raad akkoord met de uitgangspunten voor de bouw van een
sober kulturhus. Het muziekonderwijs zal niet in het kulturhus ondergebracht worden, dat scheelt veel geld omdat er dan geen geluidswerende
maatregelen nodig zijn. Alleen de VVD blijft tegen.
Voor Jan Martin van Rees (door Burgerforum van buiten aangetrokken als
wethouder) is het kulturhus inmiddels wel een ‘hoofdpijndossier’ geworden
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met als dieptepunt het aan de kant zetten van de architecten Hans Sluijmer
en Mirjam Koop omdat die met plannen kwamen die tot enorme kosten zouden leiden. Van Rees slaagt er wel in meer partijen te interesseren voor participatie in het kulturhus. Naast de eerder genoemde instellingen hebben nu
ook Carint Reggeland, Aveleijn, Centrum voor Jeugd en Gezin belangstelling.
Voordat op 11 juli 2016 de gemeenteraad definitief instemt met het plan
heeft Van Rees enkele weken eerder ook nog de gemoederen moeten bedaren, die hoog waren opgelopen over de (te) hoog opgelopen kosten van een
projectadviseur.
De totale (ver)bouwkosten worden op 3,4 miljoen euro begroot en de planning is dat alle partners in het laatste kwartaal van 2017 hun intrek in het
Kulturhus zullen nemen. Pas in april 2017 wordt daadwerkelijk met de bouw
begonnen, maar dan wordt er ook flink doorgepakt door Rots Bouw uit Aalten, De Groot Installatiegroep uit Hengelo en Brok Interieurbouw uit Hengelo.
De planning wordt voor een groot deel gehaald. Nog niet alles is dan al klaar
maar op dinsdag 2 januari 2018 kan de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie al
wel in het Kulturhus gehouden worden.
Op 9 maart vindt de officiële opening plaats en wordt de door Gerri Haverkate en Ria Agten bedachte naam onthuld: ’t Lossers hoes. De naam verwijst
naar het vertrouwde Twentse begrip ‘Los Hoes’, waarin werken en wonen
ook bij elkaar kwamen en waar de deur ook altijd openstond. Het gastvrije
en open karakter van ’t Lossers hoes werd benadrukt in de toespraak van Ton
Kremers, namens alle partners die samenwerken binnen de muren van ’t Lossers hoes:
Gemeente Losser, Stichting Fundament (Bibliotheek, Cluster, Muziekschool
onderdeel dans), Aveleijn, Carintreggeland, Domijn, GGD Twente consultatiebureau, Centrum voor Jeugd en Gezin, Politie, Historische Kring Losser,
Stichting Leergeld Losser, logopedie Direct, RTV Losser en Hallo Losser.
Op zaterdag 10 maart hielden alle partners Open Huis. Van diep beneden in
de atoomkelder waar RTVLosser een plek heeft gekregen tot op de bovenste
verdieping was het die dag een komen en gaan van enthousiaste bezoekers.
Die drukte gold ook voor de twee ‘stilteruimtes’ op de tweede verdieping
waar de ambtenaren hun werk doen. Die stilteruimtes zijn overigens niet bedoeld om te mediteren. ‘Het zijn gewoon mooie plekken om te werken, maar
je mag daar niet praten of bellen’, legt gemeentewoordvoerder Hans Lammertink uit aan de krant. ‘Dat is in mijn functie nog wel eens lastig’.
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Op de galerij, nu ingericht als lunchroom annex werkplek, zorgden muzikanten van Aveleijn voor de muziek.

‘t Lossers hoes (Foto Hans Lammertink)
Het kan verkeren
Sinds 1970 is er veel veranderd in de wereld, de maatschappij. Het ‘concept’
kulturhus is zelfs een gevolg van die veranderingen. Sommige van die veranderingen weerspiegelen zich letterlijk in ’t Lossers hoes, bijvoorbeeld het
‘rookbeleid’. Bij de geschenken die het gemeentebestuur bij de opening van
het gemeentehuis in 1970 in ontvangst mocht nemen vielen mij een set kostbare kristallen asbakken voor de bestuurskamer en een misschien nog wel
duurdere asbak en een tafelaansteker voor de burgemeesterskamer op. Cadeaus die nu niet meer gegeven zouden worden, want al heel lang mag er in
het gemeentehuis (behalve op ‘rookplekken’) niet gerookt worden. Bij de
verbouwing tot kulturhus zijn zelfs die speciale rookplekken opgeheven en in
maart 2018 is om het gebouw heen een rookvrije zone ingesteld.
Georg van Slageren
Bron:
Knipselarchief HKL
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VAN HET BESTUUR
Een van de maatregelen die in verband met het coronavirus nog geldt is de
zogenoemde 1,5 meter maatregel: de minimaal aan te houden onderlinge
afstand onder meer bij bijeenkomsten. Als gevolg van deze maatregel moet
het vooraf duidelijk zijn of er in een locatie voor belangstellenden voldoende
plaats is. Ondanks de beperkingen wil het bestuur voorzichtig van start gaan
met een bijeenkomst voor de leden. Op dinsdagavond, 15 september 2020
om 19.30 uur is er een avond voor de leden gepland in ‘t Trefhuus in Overdinkel. Op deze avond worden films vertoond van onze jubileumreceptie, van
het jubileum van de zusters in Overdinkel en voorts foto’s en films uit ons
archief. Voor deze avond is dus opgave vooraf noodzakelijk. Dat kan bij voorkeur zo spoedig mogelijk via het email adres:
secretaris@historischekringlosser.nl
Er is opnieuw een wisseling in het bestuur te melden. Peter Heerink draagt
per 1 september a.s. zijn taken als secretaris over aan Dick Grovenstein. Wij
zijn bijzonder blij dat Dick als secretaris ons bestuur wil komen versterken.
Peter Heerink gaat zich met name bezighouden met al hetgeen met ICT te
maken heeft. Sinds kort is de door hem opgezette genealogische website beschikbaar. Meer over deze site en de mogelijkheden daar zelf mee aan de
slag te gaan vindt u in het volgende nummer van Oet Dorp en Marke.
De bestuurswisselingen zijn noodgedwongen min of meer geruisloos gegaan.
Uiteraard wil het bestuur de vertrokken bestuursleden voor hun inzet gedurende vele jaren alsnog hartelijk bedanken. Verschillende mogelijkheden
worden onderzocht. Wij houden u op de hoogte.
In elk geval hopen wij u op 15 september a.s. te kunnen begroeten.

AGENDA
❖ 7 september a.s. is er een bijeenkomst in aanwezigheid van de burgemeester bij de voormalige woning van Jo ter Laak aan de Hoofdstraat in Overdinkel. Jo ter Laak was als geheim agent in Nederland
gedropt en hij is op 7 september 1944 in het concentratiekamp Mauthausen vermoord. Aan de burgemeester zal tijdens die bijeenkomst
ook het boekje ‘Losser weer vrij’ worden overhandigd.
❖ 15 september 2020 om 19.30 uur is er een ledenavond in ‘t Trefhuus
in Overdinkel.
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KUNSTGEBIT LATEN MAKEN

IN LOSSER?

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

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

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

Al weer meer dan 28 jaar aan de ‘Labdiek’

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

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

