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Omslagfoto:
Wij maken in deze aflevering van Oet Dorp en Marke vanuit Glane een uitstapje over de grens. De bijzondere geologische laag aan de Glanerbeek, genaamd ’t Weald met een ouderdom van 140 tot 125 miljoen jaar, stopt natuurlijk niet voor zo’n grenspaal en zet zich gewoon voort in Gronau. Toen lag
er in dit gebied een subtropische zee die allerlei fossielen van zeedieren heeft
achtergelaten. In een groeve vlak over de grens, werd in 1910 het skelet gevonden van een ‘slangennekdraak’, ruim drie meter lang. Dat was wereldnieuws in die tijd. Zie het artikel op pag. 19.
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Fotoverantwoording:
Tenzij anders vermeld zijn de foto’s afkomstig uit het archief van de HKL (inkleuring door Andries Kuperus) .
Nieuwere foto’s gemaakt door Andries Kuperus.
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VAN HET BESTUUR
In memoriam
Willy Muller
We werden opgeschrikt door de droevige mededeling, dat onze oudste actieve vrijwilliger Willy Muller op 15 februari op 87-jarig leeftijd door corona
is overleden.
Hij was altijd leergierig, vrolijk en positief ingesteld. Elke dinsdagochtend was
hij aanwezig met zijn laptop in onze HKLruimte in 't Lossers hoes’. Hij hielp ons
digitaal met het beschrijven van de situatie op de foto's van Losser voor het fotoarchief. Helaas konden deze bijeenkomsten de laatste tijd ook door de coronarichtlijnen veelal niet doorgaan.
Tijdens het WO2-café in april 2019 was
hij ook van de partij met een mooie lamp, die zijn vrouw na de Bevrijding van
de bij hun ingekwartierde Canadezen had gekregen.
Hiervan is toen een video gemaakt, die Willy ten volle laat zien, hoe hij was
en in het leven stond. https://www.youtube.com/watch?v=syPCUUXFtdY

Gerrit Jeunink
Ook ontvingen wij het overlijdensbericht van
Gerrit Jeunink. Gerrit was al heel lang lid van de
HKL en altijd zeer meelevend. Wij hebben in de
loop der jaren veel informatie van hem gekregen, onder meer waardevolle documentatie
over joodse inwoners van Losser en over op de
Grebbeberg en in Indië gesneuvelde militairen.
Gerrit was ook jarenlang een zeer gewaardeerd
lid van de Gemeentelijke Monumentencommissie. Hij overleed op 24 maart op 93-jarige
leeftijd.
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Nieuwsbrief
Peter Heerink verzorgt met enige regelmaat de Nieuwsbrief van de HKL, die
u op uw emailadres kunt ontvangen. Met Pasen heeft hij van de Oude Toren
een leuke zogenoemde escaperoom gemaakt en daarin de eieren verstopt,
die toen niet op de Bleek gezocht konden worden. Pasen ligt weliswaar alweer ver achter ons, maar als u niet voor de Nieuwsbrief staat ingeschreven
kunt u toch nog een kijkje nemen via deze link: project.historischekringlosser.nl/pasen. Als u denkt: ‘Hoe moet dat nou’, wel, het is een leuke puzzel
om op een regenachtige middag met kinderen te spelen. Die weten wel hoe
het moet.
Peter is ook de coördinator van de Fotogroep van de HKL. Het overlijden van
Willy Muller was voor hem aanleiding om te speuren naar de Geisslerlamp,
die in het ‘In Memoriam’ aan de orde komt.
Toen kon niet beantwoord worden wat deze lamp precies was, maar Willy
wist wel te melden, dat dit een Geisslerlamp was. Dat had hij al op internet
uitgezocht.
Peter is er nu verder ingedoken en komt tot deze conclusie : Het is waarschijnlijk een Crookes miniral tube. Waarbij het vormpje in het midden een
fluorescerend mineraal is, dat afhankelijk van het materiaal in een bepaalde
kleur oplichtte. Er waren ook lampen met een vorm van een vogel of een
bloemenstuk in het midden. Deze werden vooral in de rijkere families als curiositeit getoond.
Wilt u ook de Nieuwsbrief ontvangen dan kunt u zich opgeven via deze link:
https://www.historischekringlosser.nl/nieuwsbrief_laposta.
De oude Nieuwsbrieven zijn daar ook te vinden.
Nieuwe website
Sinds 1 mei jl. is onze website grondig vernieuwd. Wij zijn hiermee weer helemaal bij de tijd: www.historischekringlosser.nl
Op de startpagina vindt u niet alleen een mooie panoramafoto van Losser uit
vroegere tijden, maar ook het laatste nieuws en de agenda voor komende
evenementen, die vooralsnog leeg is. Verder zijn op eenvoudige wijze verschillende onderwerpen te bekijken, zoals de bidprentjes en ons kwartaaltijdschrift Oet Dorp en Marke. Wij zijn veel dank verschuldigd aan Meije van
Slageren, die onze eerste website heeft ontwikkeld en als webmaster steeds
heeft verzorgd, en ook dank aan Peter Heerink, die veel tijd en energie heeft
besteed aan de ontwikkeling van de nieuwe website. Wij hopen dat u regelmatig de website zult bezoeken en met plezier van de geboden mogelijkheden gebruikt gaat maken.
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Schenkingen
Van Ans Dijkhuis, nog in haar functie van directeur-bestuurder van Fundament, ontvingen wij diverse stukken en foto’s over de geschiedenis van
Bibliotheek Losser.
Van de familie Van Weersel ontvingen wij een ingelijste pentekening van de
Oude Toren.
‘Hallo HKL Losser, Bij deze een vraag, of jullie interesse hebben in een verzameling historisch fotomateriaal van Losser. Het gaat om ca. 500 items, vnl.
glasplaten en zwart-wit negatieven. Ik heb zelf niet de ruimte meer om deze
items te bewaren. Ik kan me zo indenken dat dit nog wel historische waarde
heeft. Ik heb de items al eens ingescand, maar de kwaliteit is wisselend. Via
bijgaande link is het te zien. Ik ben benieuwd of jullie interesse hebben, en er
wat leuks mee kunnen gaan doen, of eventueel kunnen doorverwijzen. Met
vriendelijke groet, Albert Oude Nijhuis – 10 april 2021.’
Een ogenschijnlijk gewone mail zoals we die wel vaker krijgen. Maar bij eerste inzage in het materiaal blijkt het uit de nalatenschap van de grootvader
van Albert te komen. Albert Poorthuis (1899-1975) was voor ons zeker geen
onbekende. Hij was betrokken bij de oprichting van de HKL en schrijver van
‘Het Teylershuis en zijn bewoners’ (1974), maar dat hij dit materiaal van globaal een eeuw geleden in deze omvang onder zich had was voor ons een
volstrekte verrassing. Van veel afbeeldingen hadden we wel een (vaak
slechte) kopie maar het overgrote deel was voor ons volstrekt nieuw. Natuurlijk is de kwaliteit wisselend maar wel vlijmscherp, zodat met fotobewerking veel kan worden teruggehaald. (Zie pag. 6 en 35-36).
Uiteraard hebben we het materiaal graag in ontvangst genomen en zullen
we er in de nabije toekomst veelvuldig gebruik van gaan maken.
Onze dank voor al deze schenkingen.
De vaccinaties tegen corona gaan gestaag door. Naar verwachting zal tegen
komende zomermaanden een zodanig aantal mensen beschermd zijn tegen
het covid-19 virus dat weer gedacht kan worden aan het organiseren van ledenbijeenkomsten. Wij kijken er naar uit.
Tot slot. Het bestuur heeft dringend nieuwe bestuursleden nodig. Ook zijn er
vacatures in de verschillende vrijwilligersgroepen. Heeft u interesse of wenst
u nadere informatie neem dan contact op met het secretariaat, bij voorkeur
via e-mail secretaris@historischekringlosser.nl.
Chris Meekers
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Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 16 december 1927.

Meer foto’s uit de collectie van Albert Poorthuis vindt u op pag. 35-36.
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SMOKKELPAD 1813
Tussen Gronau en Overdinkel ligt een oud
grensoverschrijdend pad, dat bekend is vanwege het smokkelen, maar ook door de
moord op Lambert Theussink, een 28-jarige
boerenknecht .
Dit pad is opnieuw aangelegd, onderdeel geworden van de Fietsknooppuntenroute en
moest een naam krijgen. In de Gemeentelijke
Straatnamencommissie is de benaming
‘Smokkelpad 1813’ voorgesteld en de gemeente Gronau heeft hiermee ingestemd, nadat de stadsarchivaris een toelichting had gegeven. Hij noemde het ‘ein geschichtsträchtiges Gronauer pättken’.
De benaming slaat inderdaad op een historische smokkelgebeurtenis in
1813.
Nederland was toen ingelijfd bij Frankrijk (tijd van Napoleon). De grenzen
werden derhalve ook door Franse douaniers bewaakt. Tegen smokkelaars
werden in die tijd zware straffen geëist. Vandaar dat smokkelaars heel goed
moesten uitkijken.
In de nacht van 13/14 februari 1813 deden twee douaniers uit Ochtrup hun
ronde en ontdekten maar liefst een honderdtal smokkelaars, die in een tiental wagens hun smokkelwaar vervoerden. Ze volgden hen heimelijk en zagen
dat de waren werden ondergebracht in een schuur bij boerderij Dengeman.
De douaniers trokken zich terug en haalden versterking uit Ochtrup.
Rond het middaguur, de volgende dag, kwamen ze terug met een achttal collega's. Samen trokken ze naar de boerderij van Jan Dengeman, om de smokkelwaar in beslag te nemen. Op dat moment was alleen de veertigjarige zoon
van de boer aanwezig.
Plotseling kwam de boer zelf met zijn knechten en de smokkelaars, gewapend met stokken en geweren, om de smokkelwaar weer op te halen.
De douaniers voelden zich bedreigd en haalden wederom hulp, nu uit Enschede. Tegen de avond verschenen er drie bewapende marechaussees. Er
ontstond een vuurgevecht, waarbij een marechaussees gewond raakte.
De boeren en smokkelaars dropen af. Een aantal zocht een onderkomen in
de kotten van Schreur een paar honderd meter verderop.
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De douaniers en marechaussees gingen op weg naar Losser, om een extra
wagen op te halen voor het vervoer van de smokkelwaar. Maar bij het boerderijtje van Bernard Schreur, werden ze door een twaalftal personen beschoten en er bleek zich een groep van zo’n honderd mensen bij het huis op te
houden. Er volgde weer een vuurgevecht, waarbij gewonden vielen en Lambert Theussink dodelijk getroffen werd.
Na veel geharrewar tussen Franse douaniers en marechaussees enerzijds en
politie Oldenzaal anderzijds, werd geoordeeld dat de hele affaire te wijten
was aan naïef optreden van de Franse douaniers. Het werd van belang geacht, dat het verder rustig bleef in de regio en een rechtszaak bleef uit.
Nu is er dus een pad genoemd naar deze gebeurtenis. Het loopt tussen Overdinkel en Gronau. Zie kaarten (Peter Heerink met website Topotijdreis.nl).
In Overdinkel kunnen de toeristische gidsen een spannend verhaal toevoegen aan hun Smokkelroute.
Geraadpleegde literatuur:
Smokkel en oproer in Losser; door Hennie Kok (Oet Dorp en Marke 2008–4).

André van der Veer
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WIE WAS CHRISTOFFEL WILHEM EEKHOUT JUNIOR?
In Losser zal hij vooral bekend zijn als tweede burgemeester van Losser, de
opvolger van Godefroi Feuilletau de Bruijn. Maar in dit artikel willen we laten
zien dat hij nog veel meer was: hij was één van de belangrijkste Twentse entrepreneurs uit de negentiende eeuw. Zijn functie als burgemeester en gemeentesecretaris van Losser was voor hem niet meer dan een bijbaantje.
Zijn afkomst en gezinsleven:
(zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Eekhout_(geslacht)
Zijn leven lang heeft hij zich steeds genoemd en laten noemen: C.W. Eekhout
junior. Dat veronderstelt niet alleen dat er ook een Christoffel Wilhem senior
is geweest, maar voor onze burgemeester was dat kennelijk ook heel belangrijk, een reden van trots op zijn voornamen. Waar stamde hij vanaf en waar
kwam hij vandaan. Zijn genealogie beginnen we bij:
I.

II.

III.

mr. Christoffel Willem Eeckhout (1710-1784), secretaris van Zwolle;
trouwde in 1744 met Anna Catharina Thomassen à Thuessink (17231782). Zij kregen drie zonen die allemaal in het stadsbestuur van
Zwolle de hoogste functies bekleedden.
1. Roelof Eekhout (1745-1831), secretaris van Zwolle.
2. mr. Evert Jan Eekhout (1746-1802), burgemeester van Zwolle.
3. mr. Christoffel Willem Eeckhout (1762-1852), schepen, wethouder
en (adjunct)-burgemeester van Zwolle.
Christoffel Wilhem huwde te Zwolle met Sara Fabius (overleden in
Zwolle 5-11-1831). Het echtpaar kreeg in Zwolle drie kinderen:
1. Anna Catharina (16-4-1800)
2. Elisabeth Susanna (23-11-1804). Overleden en begraven in Losser
(1-7-1836).
3. Christoffel Wilhem (3-4-1807). (i166122 )
Bij zijn geboorte was zijn grootvader reeds overleden en dus was nu
zijn vader de C.W. senior en hij de C.W. junior. Dat zijn voornamen
veel betekenden voor hem zullen we zien als we zijn huwelijk en gezin beschrijven.
Op 3 mei 1838 treedt junior in Borculo in het huwelijk met Bertha
Gesiena Pols. In de trouwakte wordt de vader van de bruidegom genoemd als oud-burgemeester en de vader van de bruid als raadsheer
bij de Hoge Raad. Een societyhuwelijk dus. Een dergelijke familie
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IV.

voerde uiteraard een fraai patriciërswapen.
Christoffel Wilhem was in 1832 burgemeester en gemeentesecretaris van Losser
geworden waar hij ook ging wonen. En na
zijn huwelijk kwam Bertha dus ook naar
Losser. Daar kreeg het echtpaar de volgende kinderen:
1. Christoffel Wilhem (19-2-1839). Helaas
overleed het kind, 8 jaar oud, op 4-7-1847
te Oldenzaal.
2. Johannes (30-9-1840). Ook hij overleed jong, 7 jaren oud, (Oldenzaal 1-2-1848).
3. Sara (23-12-1841). Vlak na haar huwelijk overleed zij op 22 jarige
leeftijd (14-6-1864).
4. Aleida Catharina Wilhemina (21-2-1843.) Zij huwde op 26-7-1876
met Arnold Willem Gelderman, die weduwnaar was van haar zuster:
5. Elisabeth Susanna (geboren in Oldenzaal 1845). Overleden op 30
jarige leeftijd (29-1-1875). Zij was dus de eerste echtgenote van Arnold Willem Gelderman. Elisabeth Susanna was vernoemd naar haar
tante die al op 31 jarige leeftijd, ongehuwd, gestorven was in Losser.
6. Christoffel Wilhem Johannes. Na de dood van hun oudste twee
zonen wordt hun zesde kind naar zijn twee overleden broertjes genoemd. Maar op 3-5-1849 overlijdt het ventje, 10 maanden oud.
En tot overmaat van ramp sterft ook echtgenote Bertha Gesiena diezelfde maand (30-5-1849).

Op 10-5-1855 treedt de dan 48 jarige burgemeester opnieuw in het
huwelijk met de 35 jarige Leonora Louise Johanna Heiligendorp (geboren in Oosterhout). Het echtpaar krijgt twee kinderen:
7. Christoffel Wilhem wordt hun zoontje genoemd, geboren in Oldenzaal in 1856 maar het lijkt wel of er een vloek op deze naam rust:
hij overlijdt op 26-5-1861, slechts 5 jaar oud.
8. Leonora Louise Johanna was in 1860 geboren, maar het meisje bereikte slechts de leeftijd van 1 jaar (overleden 10-2-1861).
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Als de burgemeester op 29-9-1864 in Oldenzaal overlijdt heeft hij zes van zijn
acht kinderen en zijn eerste vrouw naar het kerkhof kunnen brengen. Alleen
Aleida Catharina Wilhemina en Elisabeth Susanna weten hem te overleven.
Ook zijn jongste zus en zijn vader heeft hij moeten begraven. Van wie zo'n
treurig familieleven heeft gehad zou men niet verwachten dat hij in zijn zakelijke en ambtelijke leven zoveel successen heeft gehad.
Burgemeester van Losser
Als Christoffel Wilhem Eekhout junior ( in het vervolg te noemen C.W. jr.) 24
jaar oud is wordt hij door Koning Willem I benoemd tot burgemeester en
gemeentesecretaris van Losser. Hij stamt uit een Zwols geslacht van juristen
en bestuurders, maar ik heb niet kunnen achterhalen wat hem kwalificeerde
voor deze functie. Hoe dan ook, op zekere dag stapt hij op zijn paard en rijdt
naar Losser.

C.W. jr. blijft de eerste jaren in Losser nog ongetrouwd, maar vermoedelijk
zijn zijn beide zusters met hem meegekomen naar Losser. Van de jongste zus,
Elisabeth Susanna, weten we dat zij op 1-7-1836 in Losser is overledenen en
aldaar is begraven1. (Zie foto grafsteen op volgende pagina).
Zijn oudste zus Anna Catharina verbindt hij enige maanden later (26-9-1836)
in Losser in het huwelijk met de Deventenaar Rijnbert Wijnoldy. C.W. jr.‘s
vader, de oud burgemeester van Zwolle, blijkt volgens de trouwakte ook in
Losser te wonen. Hij zal na het overlijden van zijn vrouw Sara Fabius in 1831
wel naar zijn zoon in Losser verhuisd zijn. Als C.W. jr. in 1844 naar Oldenzaal
verhuist, verhuist hij mee. Hij overlijdt in Oldenzaal in 1852.

1

Zie ook Georg van Slageren, “Monumentale grafstenen” Oet Dorp en Marke
2011-1
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Anna en Rijnbert gaan elders wonen en zonder vrouwelijke verwanten, met alleen zijn
oude vader in huis, wordt het nu tijd voor
C.W. jr. om te trouwen. Dat doet hij dus op 3
mei 1838 in Borculo met Bertha Gesiena Pols.
Zij krijgen in Losser hun eerste vier kinderen
en alles duidt hier op een rustige en vredige
toekomst.
De burgemeester is steeds zeer begaan met
zijn, veelal in armoede levende, bevolking en
is gedurende zijn hele leven, ook later in Oldenzaal, actief om handel en nijverheid te bevorderen.
Al in 1831 lezen we 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’.
Vrijwel direct na zijn aantreden probeert C.W.
jr. een nieuw schoolgebouw in Losser te bouwen. Aanvankelijk is het idee dat Rijk, Provincie en Gemeente ieder een
derde van de kosten dragen. Maar Rijk en Provincie geven niet thuis. Pas in
1843 komt het schoolgebouw er. Het is het schooltje dat aan het eind van de
straat te zien is.
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Soms wordt het rustige platteland opgeschrikt door moord en doodslag. Dit
haalt zelfs de landelijke pers. In het Algemeen Handelsblad van 23 februari
1843 lezen we:
Burgemeester Eekhout jr. richt een comité op om, ook landelijk, gelden in te
zamelen voor de weduwe en kinderen van de dagloner.

F.W. Fabius was waarschijnlijk een oom of neef van Eekhout, van zijn moeders kant.
Net als zijn voorganger heeft hij ook een functie bij de Losserse schutterij en
in 1841 zien we hem benoemd tot kapitein van de 2de kompagnie van het
5de bataljon. Het betrof hier een zogenaamd rustende schutterij dus veel
werk zal hij er niet aan gehad hebben.
Wat drukker zal hij geweest zijn bij zijn pogingen om in Losser een steengroeve op te richten. Hij vroeg zich af of de zandsteenrug uit Bentheim en
Gildehaus door zou lopen tot onder Losser en hij liet op de Losserse es een
put maken. Daarin vond hij een mergellaag en zandsteenbrokken, maar de
put stroomde steeds vol met welwater. Hij zag af van verder onderzoek totdat de geoloog W.C. Staring de opdracht had gekregen om Overijssel geologisch in kaart te brengen. Hij haalde Staring in 1844 naar Losser die daar vervolgens uitvoerig onderzoek naar deed.
De inmiddels dicht geworpen put werd met medewerking van burgemeester
Eekhout opnieuw geopend. Op een diepte van omstreeks acht meter onder
de oppervlakte van de heuvel, ongeveer drie meter onder de wel trof men
dikke lagen van een fijnkorrelig zandsteen aan. De conclusie van Staring in
het verslag over de Losserse zandsteen was, dat nu het wetenschappelijk onderzoek gereed was, het verder aan de 'Nijverheid' moest worden overgelaten om voordeel uit deze ontdekking te trekken. Men slaagde er in om een
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vereniging te vormen die de grond wilde kopen om de zandsteen te exploiteren. Tot exploitatie is het echter nooit gekomen, daar de eigenaar van de
grond niet bereid was om deze te verkopen.
Burgemeester van Losser en Oldenzaal
In 1844 verschijnt er in de Staatscourant de mededeling dat C.W. Eekhout jr.
ook burgemeester is geworden van de aan Losser grenzende gemeente Oldenzaal. En tevens gemeentesecretaris.

Nu is ‘grenzende’ een beetje vreemd: Oldenzaal lag geheel binnen de gemeente Losser! Maar het was voor C.W. jr. natuurlijk wel een mooie promotie. Het gezin verhuist dan ook al snel naar Oldenzaal. En C.W. jr. staat vanaf
dat moment in stukken slechts genoemd als burgemeester van Oldenzaal.
We hebben al gezien dat C.W. jr. zich in Losser heeft bezig gehouden met de
weverij. De door hem gestichte leerschool leverde uiteraard ook producten
af die verkocht moesten worden. Volgens onderstaande advertentie had
C.W. jr. inmiddels ook een eigen fabriek in Oldenzaal en opende hij voor de
verkoop van zijn producten daartoe een depot in Den Haag, op de Groote
Markt. Hij bood daar het beste Overijssels linnen en Marseille2 aan.

In 1845 wordt C.W. jr. plaatsvervangend kantonrechter in Oldenzaal.
In oktober 1851 probeert hij gekozen te worden tot lid van Provinciale Staten
van Overijssel, maar hij wordt niet verkozen. In december 1851 wordt hij wel
weer herbenoemd tot burgemeester van Losser, hetgeen hij tot zijn dood in
1864 zal blijven. Hij is dan 33 jaar lang hier burgemeester geweest.
2

Marseille is net als bombazijn een textielsoort waarbij de kettingdraden van linnen
zijn en de inslag van katoen is.
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In 1847 neemt C.W. jr. deel aan het congres van Landbouwhuishoudkundigen in Arnhem. Daar wordt sterk gepleit voor het afschaffen van het tiendrecht dat een zware last is voor de boeren. C.W. jr. is een van de ondertekenaars van een verzoek aan koning Willem III om het tiendrecht af te schaffen.
In 1848 neemt C.W. jr. als burgemeester van Oldenzaal het initiatief om op
de Tankenberg naar water te boren. De boring is succesvol en jarenlang
wordt Oldenzaal uit deze boring van schoon drinkwater en bluswater voorzien. Heden ten dage is de boring nog op de flank van de Tankenberg te zien.

Op 29 juni 1859 werd door C.W. jr. de Twentsche Vereeniging tot bevordering van Nijverheid en Handel opgericht. Hij was de ontwerper van deze vereniging en maakte deel uit van het eerste bestuur. Het eerste onderwerp van
bespreking was de wenselijkheid van een school in Twente, waar de kinderen
na het lager onderwijs de nodige kennis zouden kunnen opdoen, die de veranderende maatschappij van hen verwachtte. Op 8 oktober 1859 richtte de
vereniging zich tot Z.M. Koning Willem III met een verzoek om de oprichting
van staatswege, van een middelbare school in Twente.
Dit bleef zonder direct resultaat,
maar een verzoek d.d. 3 november 1859 van de Twentsche Vereeniging om subsidie, indien zulk
een school door particulieren
zou worden opgericht, werd
gunstig ontvangen en heeft geleid tot de stichting van de
Twentsche Industrie- en Handelsschool, die in 1864 kon worden geopend in Enschede. C.W.
jr. was de drijvende kracht bij de
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oprichting van deze school. Later zal de school bekend staan als Hogere textielschool De Maere, die weer later is opgegaan in het huidige Saxion.
Een ander gevolg van de wil tot aanpakken, die omstreeks het jaar 1860 in
Twente tot ontplooiing kwam, is de oprichting van de Twentsche Bank geweest. Dit gebeurde in juni 1861 onder de firmanaam ‘De Twentsche Bank
Vereeniging’, met medewerking en financiële deelname van een aantal
Twentse industriëlen. C.W. jr. is een van de commanditaire vennoten, aansprakelijk voor fl. 10.000.
In 1860 richt C.W. jr. samen met H.P. Gelderman en C.T. Stork in Oldenzaal
een vennootschap op om een Stoomkatoenspinnerij te stichten. De fabriek
komt 1862 in bedrijf. Er werken dan 162 medewerkers aan 20.000 spindels.

Stoom Katoenspinnerij en Sterkerij te Oldenzaal (gravure naar W. Hekking jr.
tekening op hout).
Overal in Twente komen textielfabrieken die met stoom gaan werken. Daarvoor is erg veel steenkool nodig. De dichtstbijzijnde kolenmijnen liggen in
Duitsland, bij Salzbergen. C.W. Jr. neemt daarom, in 1862 met andere industriëlen (met name Stork en Gelderman) het initiatief om een spoorweg aan
te leggen van Almelo, via Hengelo en Oldenzaal, naar Bentheim en Salzbergen. Zelf wordt hij commissaris van de onderneming. Die blijkt een succes en
een jaar later al, 30 juni 1863, wordt besloten de lijn voort te zetten naar
Hannover.
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In 1858 is C.W. jr. betrokken bij de oprichting van de Twentsche Onderlinge
Waarborgmaatschappij. Die blijkt een succes. Vier jaar later treedt C.W. jr. af
als commissaris.

In het begin van dit artikel hebben we het al gezegd: Christoffel Wilhem Eekhout was veel en veel meer dan burgemeester van Losser.
Het lid van de Eerste Kamer, Hendrik Muller Szn., noemde hem een van ‘de
drie schranderste en meest ondernemende Twentsche industriëlen, die er ook in slaagden om Hollandse investeerders als Thorbecke en Van Eeghem
voor hun ondernemingen te interesseren’.
Zijn plotselinge dood in 1864 was een verlies, niet
alleen voor Losser maar voor heel Twente. We mogen terecht trots op hem zijn.
Frans Jacobs
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DE SCHIEFERKUHLE
Een bijzonder geologisch monument over de grens bij Glane.
Inleiding
De Staringgroeve in Losser is een uniek geologisch monument, dat als eerste
onderwerp vermeld staat in de Canon van Overijssel in boekvorm uit 2014.
De Staringstichting, die de groeve (hoek Dr. Staringstraat/Hogeweg) in stand
houdt, heeft het Hengelhoes in de Roberinkstraat aangekocht en daar het
Geologie Museum Losser geopend en daar de collectie fossielen ondergebracht, die eerder in de boerderij op Erve Kraesgenberg te bezichtigen was.
Maar er is nog een bijzondere geologische plek in Losser en wel bij Glane. De
bedding van de Glanerbeek bestaat uit kalksteen, die stamt uit het Onderkrijt, de oudste periode van het Krijt. Het Krijt, van 166 tot 45 miljoen jaar
geleden, was een periode met een relatief warm klimaat en een hoge zeespiegel. In die tijd lag in deze streek, tot aan Steinfurt, een grote subtropische
zee en in de aardlagen uit die periode zijn allerlei fossielen te vinden. In het
water leefden groepen dieren, die tegenwoordig zijn uitgestorven. De laag
bij Glane zit vol met o.m. tweekleppigen, een in water levend weekdier. De
verschillende lagen uit het Krijt komen hier allemaal deels aan de oppervlakte. Op deze lagen ligt een laag keileem, die ook doorloopt naar Gronau
en in het verleden werd gebruikt voor het bakken van stenen in veldovens,
in Glane en Gronau.
Het onderstaande artikel neemt u mee, naar het begin van de vorige eeuw
toen deze geologische ontdekking landelijk onder de aandacht werd gebracht door onder meer de bekende meester J.B. Bernink 1878-1954) uit
Denekamp, de oprichter van het museum Natura Docet, nu Wonderryck
Twente.
De Schieferkuhle
Mijn grootouders woonden in Marokko. Niet het Marokko in Noord-Afrika,
maar het Marokko in Gronau. Als kleuter (eind jaren veertig/begin jaren vijftig) zei de naam Marokko mij natuurlijk niets. Maar als ik op zondagmiddag
hoorde dat we naar opa en oma gingen, dan vroeg ik ‘naar welke dan’ (want
bij mijn oma in Glanerbrug moest je altijd stilzitten en vooral niet met je vingers ergens aan komen, zeker niet aan de glimmende stoelleuningen).
Maar als ik dan ‘naar Marokko’ hoorde was het feest. Eerst over de grens ( je
voelde ook als kind toch altijd een bepaalde spanning ). En dan de wandeling
er naartoe.
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Marokko

Vanaf de grens, daar achterlangs, kon je er via verschillende zandpaden komen: langs de textielfabriek van Eilermark, de jeneverstokerij van Viefhues,
de boerderij van Glane-Schulten, met in de top van de gevel een schildering
van de opgaande zon, het oude klooster Glane, of de grote omgrachte boerderij aan de Glanermannsweg. Al die wegen kwamen uit bij de textielfabriek
aan de Lossersestraat, de Spinnerei Deutschland. Daar de Lossersestraat
oversteken en dan was je in het Gronause Marokko.
Dit was (en is) een arbeidersbuurtje, een klein tuindorp, gebouwd naar Nederlands voorbeeld, voor de huisvesting van de textielarbeiders, zoals bijvoorbeeld ook tuindorp Het Lansink in Hengelo, dat werd gebouwd voor de
arbeiders van Stork.
Opdrachtgever voor dit tuindorp in Gronau was de Baumwollspinnerei Gronau van Gerrit van Delden. (De ruïne van een deel van die fabriek, de zogenoemde Weisse Dame staat, als je vanaf het Lagapad de stad in komt, links
aan de rand van het Lagaterrein vóór de spoorlijn, waar je over de hoge brug
het centrum in kunt fietsen. De afbraak/restauratie is bezig).
De bouw van Marokko gebeurde in twee fases. In eerste instantie werden er
twintig blokken van twee gerealiseerd, in verschillenden grootte, met
speelse ornamenten en ruim opgezet in het groen met een stukje grond. De
architect was ook een Nederlander, M. in ’t Veld.
De werkzaamheden begonnen in 1910 en de naam Marokko is terug te voeren op de Marokkocrisis uit die tijd, een conflict tussen Duitsland en Frankrijk
over de invloed en zeggenschap in het echte Marokko, dat beide landen op
de rand van oorlog bracht. Duitsland ging uiteindelijk akkoord met de Franse
invloed in Marokko in ruil voor 250.000 km² gebied in Frans-Congo.
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Textielfabrikanten noemden de door hen gebouwde arbeiderswijken wel vaker naar politieke conflicten, zoals in Enschede bijvoorbeeld de arbeiderswijken De Krim en Sebastopol, naar de val van Sebastopol, de havenstad aan
de Zwarte Zee en de Krimoorlog (1853-1856).
Achter de Schieferkuhle, waar we het straks over gaan hebben, ligt nog een
arbeiderswijkje dat Klein Rusland wordt genoemd. Al in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog en vervolgens na de Russische Revolutie in 1918, kwamen
veel Rusland - Duitsers terug naar het vaderland en in Gronau werd toen voor
hen dat wijkje gebouwd.
Door de Eerste Wereldoorlog en de economische/inflatiecrisis daarna, werd
de tweede fase van Marokko veel eenvoudiger uitgevoerd en nu door de
Duitse architect Franz Terhechte.
De huizen in Marokko staan er nog steeds, wel voor het merendeel uitgebouwd en vaak mindermooi gerenoveerd. Onderstaande foto uit 2013, met
de hoek Dinkelstrasse/ Spechtholtstrasse geeft nog een aardig beeld.

Maar nu naar de Schieferkuhle.
Op die zondagmiddagen in Marokko werd het helemaal spannend als je met
opa naar de Schieferkuhle wandelde. Een grote donkere plas water daar vlak
in de buurt, achter de fabriek, een plas die volgens opa zo diep was, dat de
kerktoren, die je in de verte zag staan, onder water zou verdwijnen. Daar
onder uit de grond hadden ze vroeger leisteen gehaald en klei om stenen te
bakken. Die grote diepe kuil was opeens volgestroomd met water en alle machines stonden er nog onderin. Maar het mooiste was, als je op de hoge opgeworpen zandheuvel eromheen was geklommen, dat je dan in de verte een
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echt kasteel kon zien (slot Bentheim).
Soms liep je terug over een grotere straat, vermoedelijk de huidige Königstrasse, waar een rij halfronde barakken stond, van gegolfd plaatstaal.
Daar woonden tot mijn verbazing mensen en ik zag kinderen spelen. Later
heb ik begrepen dat dit huisvesting was voor de zogenoemde Heimatvertriebenen, de vluchtelingen uit de voormalige Duitse gebieden in Oost-Europa.
Er kwamen bij mij dan ook veel herinneringen boven, toen Andries Kuperus
allerlei bijzonderheden had verzameld over deze groeve van Gerdemann, de
officiële benaming van deze voormalige groeve, een bijzonder geologisch
monument.

De met water gevulde Schieferkuhle in 1930. Nadat in 1917 de pomp was
uitgevallen en niet meer kon worden gerepareerd stroomde de groeve vol.
Op de achtergrond textielfabriek Eilermark aan de grens bij Glanerbrug, die
met een windmolen van water werd voorzien. In 1918 hebben de, na de Eerste Wereldoorlog teruggekeerde militairen, hun wapens hier gedumpt.
Maar nu gaan we weer eerst even terug over de grens, naar Glane.
In Oet Dorp en Marke 2004-1 en 2005-4 schreef Marcel Nijland twee boeiende artikelen over ‘Het Tichelweark van Mans Nijland’, een steenbakkerij
die de eerste decennia van de vorige eeuw in Glane stond. Hij besteedde
daarin veel aandacht aan de geologie van dit gebied en de bijzondere geologische vondsten. Er bleken namelijk in de kleigaten van Mans Nijland en bij
de Glanerbeek en directe omgeving, bijzondere krijtsoorten te zijn gevonden,
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het zgn. ‘Weald’, met een ouderdom van 140 tot 125 miljoen jaar. En in de
aardlagen uit die periode zijn hier dus, door de subtropische zee die er toen
was, allerlei fossielen te vinden van waterdieren.

De steenfabriek van Mans Nijland.
De grondlagen bij de groeve van Mans Nijland waren hetzelfde als bij de toen
bekende kleigroeve van Gerdemann uit Gronau, gelegen over de grens bij
Glane en in de volksmond Schieferkuhle genaamd. De productie in deze
steenfabriek in het Duitse Glanerfeld, die toen een oppervlakte had van ongeveer 20.000 m², begon in 1883. De baksteenproductie werd stopgezet tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1917. De pomp was uitgevallen, kon niet
meer worden gerepareerd en de put liep snel vol met water.
In deze ‘Schieferkuhle’, zoals de naam dus al snel luidde, is een schat aan
fossielen gevonden. Daar werd niet alleen kleingoed gevonden, zoals in
Glane, maar ook zeer grote fossielen, die bijzonder goed geconserveerd waren. In de groeve Gerdemann is in 1910 de ‘Brancasaurus brancai Wegner’
gevonden een ‘slangennekdraak’. Dat is een ruim drie meter lange Plesiosauriër, een zo’n 210 tot 66 miljoen jaar geleden in zee levend reptiel. Dit skelet
ligt nu in het Geologisch paleontologisch museum te Münster, waar geoloog
en paleontoloog professor Theodor Wegner (1880-1934) aan verbonden
was.
Wegner noemde zijn ontdekking naar de beroemde Duitse paleontoloog Wilhelm von Branca (1844-1928), bij wie hij in Berlijn had gestudeerd.
(Zie foto op pag. 27)
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Tussen het station Glanerbrug en Glane zijn bijna alle geledingen van de Onderkrijtperiode te vinden. Verschillende lagen, Albien, Aptien, Baaremien,
Hauterivien, Valanginien en Weald liggen in mooie lagen onder elkaar. In die
tijd een sensatie en een bezienswaardigheid voor geologisch geïnteresseerden.
Ook meester J. B. Bernink (1878-1954) uit Denekamp, de oprichter van Natura Docet, nu Wonderryck Twente, bracht er een (werk)bezoek en deed
daarvan verslag in het tijdschrift ‘De Levende Natuur’.

Op zondag 8 juni 1914 heeft hij met een andere belangstellende, ‘de dokter’,
afgesproken om naar Gronau te gaan, ‘want daar toch worden de onderste
krijtlagen: Wealdformatie en Neocoom op een grootsche wijze ontsloten in
een geweldige groeve van de firma G. Gerdemann & Co’.
De heren hebben zorgen over het weer. Om kletsnat in zo’n leemkuil te
staan, dat was weer niet zo’n mooi vooruitzicht. Maar het kan doorgaan.
Meester Bernink is er die zondagmorgen vroeg bij. Hij gaat al om 5.30 uur
met de fiets van Denekamp naar Oldenzaal en geniet onderweg van de mooie
natuur, waar hij lyrisch over schrijft. Zijn tochtgenoot gaat met de tram en
om 8.41 uur in Oldenzaal nemen ze voor 1 kwartje een kaartje naar Gronau,
gewapend met broodjes en gereedschap. Voor dat kwartje mogen ze een uur
in de stoomtram zitten.
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De tram op de Oldenzaalsestraat naar Losser.
‘Goedkoop zijn ze hier in den achterhoek en ..... gewillig. Dat zou direct blijken. Daar had de dokter vergeten den hamer mede te nemen. Wat zouden
wij aanvangen zonder dit instrument. Ik naar de machinist. “Goeie vrind, wij
wilden naar Gronau om keien te kloppen. Nu hebben wij onzen hamer vergeten, 't duurt van 9 1/2 tot 1 uur. Zou u ons er ook een kunnen leenen”?
Jawel, ga maar mee, of neen, laat hem maar op de machine liggen tot wij in
Gronau zijn. Aldus geschiedde. En daar kregen wij een stevigen hamer, die
tegen de harde geoden uitstekend bestand bleek.
Matigjes zooals dat een tram past, schoven wij bosschen en golvende korenakkers voorbij. Hier sneed een landelijk weggetje de spoorbaan, daar stond
een boerenbehuizing met roode pannen gedekt, blinkend door de oude eiken, onder een weinig bewolkten hemel. De bloeiende weiden beloofden
een dichte snede. Achter Losser spoorden wij dicht langs de Dinkel, die door
den regenval der laatste dagen wijd buiten hare oevers was getreden:
boomen, struiken en gras 't stond alles in het blikkerend water. Nog een
kwartiertje en wij waren te Gronau. Toen ik uitstapte stond de stoker al klaar
met een hamer en aldus uitgerust togen wij er op uit, vreemd nagestaard
door onze medepassagiers.
Nog geen twee honderd meter waren wij op weg of op een braakliggend terrein lagen een hoop “Bruchsteine”, een paar- wagons kalksteenen, donkergrauw tot blauwachtig. Ik er op af, om te zien wat soort het was. “Muschelkalk” schreeuwde ik’.
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‘De Dinkel was wijd buiten haar oevers getreden’.
Dolenthousiast stormen de heren er dus op af. De vondsten waren om ‘van
te watertanden’. Ik noem ze hier niet allemaal op, maar twee soorten schelpen waren zeer bijzonder, de Cyrena ovalis en waarschijnlijk een Paludina.
Ze vergeten helemaal dat ze zich hebben aangemeld bij de chef van de firma,
de heer Bartels en die komt dan ook maar zelf hun kant op.
‘Hij noodigde ons uit eerst hij hem op 't kantoor te komen, daar kon hij ons
nog wel enkele zaken toonen. Ik wist, dat er voor een paar jaren een Plesiosaurus was gevonden, die naar Münster is gegaan en de afbeelding kon Bartels ons nog vertoonen.

Maar hij had nog meer: Ammonieten, Dreibeine (Hexacorallium), Belemnites
subquadratus, zeldzamer schelpen: Myacitesmusculoides (?), een werveltje
van ’n Plesiosaurus (?), een stuk van 'n tand en schubben van 'n glansvisch.
Last but not least, haalde hij uit de kast een platgedrukt, ietwat verbrokkeld
schouderblad leek het wel; doch het moest een dijbeen of zoo iets zijn van
een voorwereldlijke hagedis. De heer Bartels gaf zelf niet veel om die dingen,
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maar hij bewaarde, wat hij af en toe van de werklui kreeg en gaf dit aan Musea. Zoo kon ik ook uitzoeken. Je kunt begrijpen dat ik met mijn vischschubben en wervel zeer in mijn nopjes was. Wij bedankten hem zeer en hij beloofde mij “Natura Docet” eens te zullen opzoeken en dan mij wel het een en
ander te, zullen meebrengen’.
Wij kuierden nu langs de steenfabriek naar de groeve, een tien minuten verder. Langs den weg stonden talrijke kipwagentjes met versche leem gevuld.
Aan alle brokken was de laagsgewijze bouw uitstekend op te merken en sommige brokken spleten niet alleen als leisteen, maar hadden ook de kleur ervan, alleen ze waren iets minder hard. Daar stonden wij bij ons doel: de
Leemgroeve. Een groot vierkant gat, met zijden van minstens 100 meter
lengte. De wanden waren naar schatting 20 à 25 meter hoog. Links liep de
helling steil naar beneden, rechts was terrasvormig uitgegraven. (Zie foto
omslag). Op elk terras was een primitieve ladder geplaatst en zoo vier onder
elkaar, waarlangs de werklui afdaalden. In het midden een groote vijver met
geelgroenalgig water. Van voren naar achteren lagen tramrails waarop hier
en daar een partij kipkarretjes.

Meester
Bernink in de
groeve met een
kipkarretje. Hier
heeft hij zijn jas
nog aan, maar
het was zo
warm dat hij die
al snel uittrok.

28

ǀ

Oet Dorp & Marke Losser 2021-2

Van de terrassen aan de
oostkant bruist in een viertal watervallen het heidewater langs steile wanden
naar beneden. Een heerlijk
gedruisch. Was het bovenste terras geel gekleurd, de
onderste waren uit louter
blauw vette leem samengesteld. Alleen waar het water
naar beneden stroomde
was een roestkleurige
streep zichtbaar door ijzerdeeltjes uit de klei ontstaan.
We daalden naar beneden.
Als een steile muur, een
loodrechte wand, was de
leem met houweelen afgekapt. De opbouw der lagen
werd daardoor keurig zichtbaar. Hier een dichte, vaste,
haast steenharde leembank van een paar meters dikte, daarop een verbrokkelde schelplaag, een strandwal, waaruit het heel moeilijk was een gave
schelp met ons zakmes uit te peuteren. Dan een laag lossere leem met heele
rijen van kalkknollen zoo groot als een mans vuist en grooter, z.g. geoden.
Het zijn kalkafzettingen om een vaste stof. Tientallen hebben we doorgeslagen. We vonden er: met 'n Ammuniet van 1 decimeter middellijn, met 'n
kreeft, met 'n klein torenvormig slakje, met 'n stuk hout, met zwarte glimmerplaatjes, met niets in 't midden.
Deze lagen liggen echter niet vlak, maar hellen onder een hoek van ± 45 graden naar het Westen. Neem een pakje briefkaarten, ga met het gezicht naar
het Noorden zitten, buig het pakje briefkaarten zoodat ge het als een dak op
tafel kunt zetten, de rechtsche kant geeft u dan een beeld van de ligging der
lagen.
Op een drietal plaatsen was men bezig geweest leem te laten springen. Dat
gebeurt met dynamiet. Als men op een werkdag komt, kan men dit wel eens
treffen. De dichtstbijzijnde arbeiders hurken dan achter de kipwagentjes.
Wie boven staat heeft geen last en ziet eerst de lont roken, dan een moment
en een doffen knal en groote brokken klei vliegen uit elkaar. 't Is een hard
werken daar in die zware klonten. En warm dat het daar beneden is! Je moet
er maar eens 'n half uurtje aan het geoden kloppen gaan. Dan bent ge blij,
dat de oude voorwerker, een tenger mannetje, u een paar knollen aanwijst
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waar ammonieten in zitten. Hij kent ze van buiten, wij troffen er niet één op
de tien. Gemakkelijk is het voor ons Melania (Glaukonia) strombiformis te
vinden. Die liggen er hij honderden schoon en bloot gewasschen door de regen. Zij komen uit de Weald-formatie, een brakwatervorming. In de buurt
vinden wij eveneens zonder moeite talrijke Cyrenen. Gaarne zou ik u nog wat
van de mooie natuur in de omgeving vertellen, hoe de geiten à la Zwitserland
op steile berghellingen grazen, hoe de volle wagentjes machinaal naar boven
getrokken worden enz. doch mijn epistel zou te lang worden.

Ik geef slechts nog een overzichtelijk lijstje van wat, ik voor mij op tafel heb
liggen:
Melania strombiformis, Unio woldensis (Wealden of Deister), Grauwe kalksteen met torenvormige slakkenhuisjes, Cyrenenmergel, Koralenkalksteen,
Belemnites subquadratus, Ammonites heteropleures, en een Garnalensoort
uit onder Hils Valanginien of te wel Neocoom, Geoden met schelpen, hout of
steentje(?) er in, een honderdtal vischschubben, glimmend zwart van ruitachtige vorm, een (staart?) wervel van 'n Plesiosauris(?), een stuk van een
tand, stukken verkoold hout en nog eenige schelpen, die ik niet kan determineeren. In ieder geval moge hieruit blijken, dat een bezoek aan Gronau dubbel en dwars de moeite loont’.
J.B. Bernink, Denekamp, 1914.
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Als u zelf eens wilt kijken in dit gebied over de grens bij Glane, neem dan b.v.
de fiets en rij het Lagapad af, tot aan het Oaseterrein. Sla daar rechtsaf.
Rechts ligt dan de waterzuivering en links ziet u al snel de huizen van Marokko. U rijdt door tot de Losserse straat en slaat dan rechtsaf. Links aan de
overkant van de straat ligt de nieuwe buurt, die is gebouwd op het terrein
van de voormalige Spinnerei Deutschland. Deze fabriek met Nederlandse investeerders (o.m. Jordaan), was in bedrijf van 1896 tot 2002 en is grotendeels
afgebroken. U rijdt verder tot u links een witte omgrachte villa ziet op de
hoek van de Kurfürstenstrasse. Die volgt u en dan ziet u al snel aan de linkerkant de Schieferkuhle. Over de diepte doen verschillende verhalen de ronde:
de kerktoren door mijn opa, anderen zeggen 40 m, meester Bernink schat de
wanden op 25 m. In 2008 heeft de brandweer, die in deze plas duikoefeningen houdt, de diepte gepeild en kwam toen tot 16,8 m.

De Schieferkuhle nu, aan de rand van de nieuwbouwwijk, waarbij een onvermoed stuk geschiedenis zich onzichtbaar onder water bevindt.
U kunt dan terugfietsen naar Losser via de groene grens bij Glane, b.v. door
in de Kurfürstenstrasse rechtdoor te gaan. Links ligt dan de buurt Klein Rusland. U blijft rechtdoor gaan tot u rechtsaf kunt slaan naar de Glanermannsweg. U kunt in die weg ter hoogte van de omgrachte boerderij aan uw rechterkant (het oude erve Gross Glanemann) linksaf slaan of u gaat rechtdoor.
U komt beide keren uit op de Schwarzenbergstrasse.
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Kaart : www.topotijdreis Peter Heerink

U kunt ook de Kurfürstenstrasse helemaal uitrijden. Die gaat over in een fietspad en dan komt u uit bij de spoorwegovergang in de Schwarzenbergstrasse.
Op de Schwarzenberstrasse gaat u altijd rechtsaf en dan ziet u na enige tijd,
(schuin tegenover het voormalige klooster Glane aan de rechterkant), links
het fietspad naar de groene grens.
In Glane kunt u dan momenteel zien hoe het Waterschap Vechtstromen
werkt aan het herinrichten van de Glanerbeek, met als doel de beek haar
natuurlijke karakter terug te geven. Het waterschap werkt samen met Duitse
instanties, want ook over de grens worden werkzaamheden verricht o.m.
aan de Flörbach.
Thea Evers en Andries Kuperus
Geraadpleegde literatuur:
❖ Oet Dorp en Marke 2004-1 https://www.historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2004-1.pdf
❖ Oet Dorp en Marke 2005-4 https://www.historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2005-4.pdf
❖ Hartmann, Joachim. Textilarbeitersiedlungen in Gronau. 1975.
❖ Natur und Kultur des Raumes Gronau und Epe door Hanspeter Dickel
e.a. 2e dr. 1983.
❖ Römer, J.H. Oude steenovens en kleigaten in Twente. 1961.
(www.natuurtijdschriften.nl/pub/404619)
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DE POKKEN TE LOSSER
Men schrijft ons uit Oldenzaal:
De zwarte pokken hebben thans zeven personen te Losser aangetast. De eerste poklijder aldaar, die blijkbaar op anderen de besmetting heeft overgebracht, wordt sinds een veertien dagen verpleegd in de barak bij het ziekenhuis te Oldenzaal. Zijn toestand geeft thans alle hoop op herstel. Daar deze
persoon groentehandelaar is, wordt vermoed, dat hij de besmetting heeft
opgedaan van ontvangen sinaasappelen. Eigenaardig mag het heeten, dat de
aangetasten te Losser allen bloedverwanten zijn van bovengenoemden. De
overige huisgenooten in de zes gezinnen, waar thans de ziekte is geconstateerd, zijn tot nog toe niet aangetast.
Hoe onverantwoordelijk roekeloos men overigens te Losser bij deze ziekte
optreedt, bleek ons uit een mededeeling van een onderwijzer aldaar, die
schoolgaande kinderen uit de besmette woningen zag komen en zich naar
school begeven. Toen den kinderen naar de reden van 't bezoek aan die woningen gevraagd werd, gaven zij ten antwoord, dat zij moesten gaan vragen,
hoe het met de patiënten was. Van de plaatselijke overheid was dan ook nog
geen enkel voorschrift op 't schoolbezoek der kinderen gegeven. Dinsdag zijn
van rijkswege te Losser twee barakken gearriveerd; in de eene zijn de lijders
aan de ziekte, in de andere de personen, die met hen in aanraking zijn geweest, opgenomen. Een tweetal pleegzusters uit Oldenzaal is aangekomen,
om de patiënten te verplegen.
Per dorpsomroeper is in Losser bekend gemaakt, dat van Dinsdag af,
noch arbeider, noch koopman of
doorgaand reiziger de Duitsche grens
mag passeeren, zoo hij niet voorzien
is van een nieuw vaccinatie-bewijs.

Gerard Mulderink (Platt’n Gerard)
was de laatste nieuwsomroeper en
lantaarnopsteker van het Dorp. Hij
sloeg op een soort pan en maakte
bekend wanneer er een vleesverkoop was, wie er was overleden enz.
En ook bij deze pokkenbesmetting
had de dorpsomroeper dus een taak.

Oet Dorp & Marke Losser 2021-2

ǀ

33

De geheele grens langs Losser, Lonneker (Glanerbrug) zal door gendarmen
worden bewaakt en ieder, die de grens passeert, door hen worden gecontroleerd. Een 15-tal gendarmen is daartoe aan die grenzen gedetacheerd. Ook
mag de Duitsche grens slechts op bepaalde daarvoor aangewezen plaatsen
worden gepasseerd. Overschrijden der grens op andere punten wordt gestraft. Wie geen bewijs kan toonen van hernieuwde vaccinatie, wordt onmiddellijk teruggewezen. De honderden arbeiders en arbeidsters uit Losser en
omgeving, die in Gronau op de fabrieken werken, hebben zich allen opnieuw
laten inenten.
Voor 't overige schijnt de ziekte niet zeer kwaadaardig. Slechts bij één patiente moet levensgevaar bestaan; de overigen maken het naar omstandigheden redelijk. Te Gronau is tot nog toe slechts één pokkenlijder in de barak
opgenomen.
De hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid in de provincie Overijsel heeft
zich thans persoonlijk van den toestand op de hoogte gesteld. In de omliggende gemeenten: Lonneker, Oldenzaal, Enschede en Gronau, laten zich honderden personen opnieuw vaccineeren, waarvoor
door de betrokken burgemeesters kosteloos de gelegenheid is
opengesteld.
Voor u gelezen door Andries Kuperus in: "Algemeen Handelsblad", Amsterdam, 1913/02/12.
Dokter Frederiks
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FOTO’S UIT DE COLLECTIE VAN ALBERT POORTHUIS

Tegenover sporthal De Fakkel begint de Melkweg die uitmondt op de Hogeweg. De Melkweg is niet genoemd naar het gelijknamige sterrenstelsel, maar
naar de melkfabriek, die hier aan de Gronausestraat tot 2002 in bedrijf was
en in 2003 werd gesloopt.
Vanaf 1921 konden de Losserse boeren daar hun melk brengen, natuurlijk
met paard en wagen en in melkbussen.
Op deze foto van het oudste gebouw is voor het eerst duidelijk te lezen:
STOOMZUIVELFABRIEK DER FIRMA KOOPMANS. In ons fotoboek ‘Losser en
zijn kerkdorpen in oude foto’s 2’ (1994) is deze foto ook afgedrukt, maar
zijn de letters op het dak niet te lezen. Op deze originele foto dus wel.
Het bedrijf kende verschillende benamingen zoals ‘N.V. tot Exploitatie der
Nieuwe Enschedesche Melkinrichting en Stoomzuivelfabriek te Losser en later ‘Stoomzuivelfabriek Dinkelland’. Rechts is een deel van de directeurswoning zichtbaar.
‘De melkboer is in ieder huisgezin een vertrouwde en geregeld verschijnende figuur. ’s Morgens al vroeg meestal, belt hij bij U aan en dan schenkt
hij de schuimend-blanke melk in uw kannetje of pannetje’, aldus een wervelende tekst uit die tijd.
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Rijwielen en motoren Cornelis Jassies aan de huidige Teylersstraat 9.

Hotel Smit, het huidige Grand Café, met koetsen en automobielen.
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