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Omslagfoto: Momenteel vindt in Twente het ‘Textiel Festival Twente’ plaats.
Dit festival wordt georganiseerd door een achttal musea. Zie pag. 5. Bovendien is het project ‘Beken & Bleken van Losser’ van de gemeente gehonoreerd met een bijdrage uit de Erfgoeddeal (zie www.erfgoeddeal.nl.) van
maar liefst € 666.710. Een bedrag waarmee ook de Dorpsbleek weer hersteld zal worden en klimaatbestendig gemaakt. Dit rijksmonument is een
van de meest opvallende plekken in ons dorp en zowel materieel als immaterieel erfgoed van de textielhuisnijverheid. Een goede gelegenheid om in dit
nummer aandacht te schenken aan de Losserse textielhistorie.
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VAN HET BESTUUR
Het coronavirus blijft ons in zijn greep houden. Enige maanden geleden
hoopten wij nog op verruiming van de mogelijkheden voor het organiseren
van activiteiten. Helaas lijkt het erop dat wij weer terug bij af zijn, met zaken
zoals de 1,5 meter maatregel, mondkapjes en beperktere openstelling van
winkels en horeca. Onder de huidige omstandigheden is een bezoek aan onze
ruimte in ‘t Lossers hoes alleen op afspraak mogelijk.
Er zijn weer kerstmarkten gepland. Op zondag 12 december in Overdinkel en
op zondag 19 december in Losser. De HKL neemt hieraan deel. Uiteraard is
het afwachten of ook deze markten doorgang kunnen vinden.
Het bestuur had voor komend voorjaar de volgende planning gemaakt. Op
maandagavond 10 januari 2022 de nieuwjaarsbijeenkomst bij Grand Café
Smit, in februari (de exacte datum staat nog niet vast) een ledenavond en op
24 april 2022 de jaarvergadering met een cultureel uitstapje. Vooralsnog annuleren wij de nieuwjaarsbijeenkomst niet, maar u begrijpt dat ingeval de
huidige maatregelen na 4 december voortduren of zelfs aangescherpt worden, deze bijeenkomst niet zal kunnen doorgaan. Wij houden u op de hoogte
via onze digitale nieuwsbrief, facebook en de Week van Losser.
Op woensdagmorgen 3 november
mochten wij in ons lokaal in ‘t Lossers
hoes van de Rabobank in het kader
van de actie Rabo Club Support een
cheque van € 510,52 ontvangen.
Wij zeggen iedereen hartelijk dank
die op de HKL heeft gestemd en daarmee heeft bijgedragen aan het
mooie bedrag. Met het geld gaan we
oud filmmateriaal, 8mm en super 8, met en zonder geluid, dat nu in ons archief aanwezig is, digitaliseren om de kwaliteit hiervan voor de toekomst zeker te stellen. Het huidige filmmateriaal is maar beperkt houdbaar en gaat
qua kwaliteit achteruit. De gedigitaliseerde films zullen op ledenavonden
worden vertoond. Ook kunnen de films worden vertoond door organisaties,
die deze graag willen laten zien aan hun doelgroep.
Naar aanleiding van een artikel in dagblad Tubantia heeft de HKL eind oktober, samen met de Dorpsraad Overdinkel en de Stichting Bruisend Overdinkel, een verzoek ingediend bij de Gemeentelijke monumentencommissie om
de aula in Overdinkel op de Gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De
aula is in 1931 gebouwd en heeft jarenlang in de vorige eeuw dienstgedaan
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als bewaarschool (kleuterschool). Vanaf 1986 is het gebouw in gebruik als
aula van de RK begrafenisvereniging Overdinkel. De Gemeentelijke monumentencommissie heeft het verzoek ondersteund. Het College van B&W
wordt nu verzocht om de aula op de Gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen. Eenzelfde verzoek is ook door de PvdA in een gemeenteraadsvergadering gedaan en wethouder Nijhuis heeft tijdens deze vergadering aangegeven, achter de aanvraag te staan. De kans dat de aula binnenkort wordt
aangemerkt als een Gemeentelijk monument is dus groot.

Als u wel eens boodschappen doet bij de Jumbo supermarkt zal het u niet
zijn ontgaan: het gratis mee te nemen boek ‘De Marke Losser’, een gezamenlijke productie van Jumbo De Jong en de HKL, waarin op toegankelijke wijze
in elf thema's een beeld van de geschiedenis van Losser, Glane en Overdinkel
wordt geschetst. Door middel van, bij de boodschappen gegeven fotostickers, kunnen de verhalen en foto's worden aangevuld en wordt het een
mooi kijk- en leesboek. Er blijkt veel belangstelling te zijn voor dit boek. Vrijwel de hele oplage van 2.500 stuks is inmiddels weggegeven en het verzamelen van de fotostickers is een ware rage. De actie duurt tot en met dinsdag 7
december a.s. Het is bedoeling dat iedereen zijn/haar boek vol krijgt. Jumbo
is daarom van plan na afloop van de actie een soort ruilmiddag te organiseren. Het is fantastisch dat de HKL op deze wijze een bijdrage heeft kunnen
leveren aan de belangstelling voor de geschiedenis van onze dorpen. Wij hopen dat dit project voor velen aanleiding zal zijn om ons werk te steunen en
lid te worden van de HKL.

Het bestuur
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TEXTIEL IN LOSSER
Momenteel vindt in Twente het ‘Textiel Festival Twente’ plaats. Dit festival
wordt georganiseerd door een achttal musea (De Museumfabriek, Het Palthehuis, Museum Bussemakershuis, Natura Docet Wonderryck Twente, Oyfo
Techniek Museum, Rijksmuseum Twente, Rijssens Museum, Stedelijk Museum Almelo). Samen met andere musea en bedrijven verzorgen zij dit jaar
en begin volgend jaar allerlei exposities en activiteiten rondom het thema
textiel. De Historische Kring Losser is voor dit festival benaderd om informatie
te geven over de textielindustrie in Losser. Het volgende artikel geeft hiervan
een beeld.
Twente is mede door de textielgeschiedenis gevormd tot de regio die het nu
is. Veel van ons gedeelde erfgoed houdt verband met de textielgeschiedenis.
De sporen hiervan zie je nog altijd terug in het Twentse landschap. Sporen
die ook in Losser nog te vinden zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Dorpsbleek en de fabriek van Van Heek. Daarnaast is het inwoneraantal in Losser
gegroeid door de komst van de textielindustrie in de omliggende gemeenten
en in Losser.
Van oudsher werd in Twente en dus ook in de Marke Losser, gesponnen en
geweven met zelf verbouwd vlas en wol van eigen schapen. Naast de wol
leverden de schapen, die op de heide graasden, ook mest op voor de akkers.
Voor de boeren, die op de arme zandgrond een karig bestaan hadden, was
deze huisnijverheid, zo wordt aangenomen aangezien de juiste gegevens
ontbreken, een belangrijke bijverdienste. De vrouwen sponnen het garen in
de winter, wanneer er op de boerderij niet veel te doen was en de boeren
zaten achter het weefgetouw.
Het linnengoed werd door kooplieden op de stedelijke markten buiten de
regio verhandeld.
Het thuisweven en -spinnen in ons dorp gaat al terug naar de 17e eeuw. Dit
weten we door het dagboek dat Aleida Leurink, geboren in 1682 als dochter
van de burgemeester van Enschede, heeft bijgehouden. Na haar huwelijk in
1698, op 15-jarige leeftijd, met Henricus Keller, dominee te Losser, kwam zij
in Losser te wonen. Vanaf haar huwelijksdag heeft zij tot en met het jaar 1722
van elk jaar genoteerd wat er gebeurde in het dorp, waar de inwoners mee
bezig waren, wat de mensen beroerde, soms met betrekking tot algemeen
geschiedkundige gebeurtenissen, ofwel verband houdend met de geschiedenis van de streek. Vanaf 1723 maken de jaaroverzichten plaats voor aantekeningen per dag, minutieus bijgehouden tot 20 maart 1754.
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Zo zaten de boeren achter het weefgetouw.
In haar dagboek vermeldt ze dat zij haar geweven linnen liet bleken op de
weide bij de pastorie. In de jaren 1735 tot 1754 treffen we notities aan waaruit blijkt, dat zij dan haar linnen bleekt in Gronau. Dat haar man, als hij toch
naar Gronau moest om de preek te verzorgen, het huislinnen meenam om
het daar te laten bleken. Zij laat haar linnen weven, daartoe wordt eigen verbouwd vlas geleverd of aangekocht garen. Het linnen dient ten dele voor eigen huishoudelijk gebruik, ten dele wordt het verkocht of geruild voor kantklare kleding. De benodigde bleektijd was ongeveer 6 weken. Linnen lijkt
nogal duur te zijn geweest. Aleida schrijft in april 1700: ‘Linnegaren woog 9
pond, voor weefloon betalt 5 gl 8 1/2 st.’... en dit betreft alleen het weefloon!
In maart 1713 noteert zij: ‘Vier stukken verkogt aan swager Steenberg en
Wolter Kok voor 92 gl en 1 keese’.
Een nazaat van Aleida Leurink, dominee Johannes Hendrikus Hulsken, geboren 29 november 1786 en dominee in Losser van 1808 - 1841, maakt op de
blanco bladen die nog voorkomen in het ‘Dagboek’ enkele interessante aantekeningen o.a.: ‘In 1774 is het bleekhuisje gemaakt en de bleeke aangelegd’.
Het linnen van de gezinnen die het lieten bleken op de Bleek blijkt dus waardevol te zijn geweest. Dit maakt het ook begrijpelijk, dat er bij de Bleek een
bleekwachtershuisje werd gebouwd voor de wachter. Hij hield toezicht maar
hield het linnen ook nat, zodat de zon beter zijn werk kon doen. ’s Avonds,
als het donker werd, sloot hij de Bleek af met een groot hek voor ongenode
gasten.
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Het Bleekwachtershuisje vóór de restauratie van 1964.
Niet voor niets bevindt zich aan de achterzijde van het Bleekwachtershuisje
een raam, dat uitzicht geeft op de Bleek en eertijds de wachter in staat stelde
om zich ook bij slecht weer van zijn taak te kwijten.
De bleekwachter had het recht van vrij wonen en mocht ‘s zondags zijn ene
koe op de Bleek laten weiden. Het linnen was dan blijkbaar binnengehaald
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en de wachter moest er wel voor zorgen, dat ‘s maandags de Bleek weer gebruikt kon worden; en dat lijkt eigenlijk nog niet eens zo eenvoudig ervan
uitgaande, dat een bleekwachterskoe dezelfde biologische eigenschappen
vertoont als iedere andere koe.
Als de huisweverij geleidelijk aan verdrongen wordt door de fabrieksindustrie, neemt de oorspronkelijke bedoeling van de Dorpsbleek in betekenis af
en krijgen de Losserse huismoeders meer vrijheid dan voorheen, om er hun
wasgoed te spoelen en te bleken.
Op Erve Kraesgenberg in Losser staat nog een weefgetouw uit 1816. Het getouw werd in het jaar 1816 door Christof Flocke vervaardigd. Dit voor de huisnijverheid gebouwde weefgetouw is van oorsprong afkomstig uit de omgeving van het Noord-Duitse Oldenburg. Op het getouw zelf staat het bouwjaar,
1816 en het is verfraaid met houtsnijwerk. Het wordt gebruikt om gebruikstextiel zoals theedoeken op te weven. Een weefgetouw was nog niet zo ingewikkeld om te maken en een schuurtje kon benut worden om het getouw te
plaatsen.

Vooral in de 18e eeuw kwamen er in Twente veel van deze beroepswevers
voor. Dit kwam mede doordat een boerenzoon alleen een boerderij erfde als
hij de oudste was, of trouwde met een erfdochter van een andere boerderij.
De anderen zonen moesten een ambacht kiezen. Dat was niet zo gemakke-
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lijk, want de beroepen gingen ook vaak over van vader op zoon. Wever worden kon hij wel. Het weven was niet ingewikkeld. Op woensdagmiddagen
wordt er op erve Kraesgenberg een demonstratie gegeven met dit weefgetouw.
Burgmeester Chr. W. Eekhout jr., van 1832 – 1864 burgemeester van Losser
en vanaf 1844 tevens burgemeester van Oldenzaal, meldde over het jaar
1834 dat er zeventig weefgetouwen in zijn gemeente waren, zowel in woonhuizen als in boerderijen. Ook stonden er al meerdere getouwen bij elkaar in
kleine werkplaatsen.
Het Twentse linnengoed was zwaar en onverslijtbaar en vooral geschikt voor
de traditionele boerendracht. Rond 1800 veranderde de mode en kwam er
op de binnenlandse markt een toenemende vraag naar minder duurzame,
lichtere en goedkopere stoffen. Omdat katoen als grondstof steeds goedkoper werd, konden de fabrikanten zich richten naar de veranderde smaak. Zo
werd in de eerste helft van de negentiende eeuw de linnenweverij in heel
Twente langzamerhand vervangen door het weven van halfkatoenen en katoenen stoffen.
De organisatie van de textielnijverheid veranderde hierdoor in het begin nauwelijks, want de nijverheid bleef vooralsnog gebaseerd op de traditionele
huisindustrie. Het ingevoerde katoen werd echter door de spinners en wevers uitsluitend in loondienst verwerkt. Hierdoor verloren de boeren linnenwevers, die voorheen met hun eigen grondstof voor eigen rekening weefden,
hun zelfstandige positie. Het gebruik van buitenlandse grondstof maakte de
bedrijfsvoering voor de ‘fabrikeurs’ ook gecompliceerder. Het ruwe katoen
en de katoenen garens werden gekocht via de Amsterdamse markt en over
zee aangevoerd. Dit vervoer was problematisch omdat de infrastructuur in
Twente toentertijd ronduit slecht was. Pas in de jaren 30 van de 19e eeuw
werden de eerste verharde wegen aangelegd. Daarvoor waren er alleen
slecht begaanbare zandpaden. Met het vervoer over het water was het niet
veel beter gesteld, aangezien er met uitzondering van het riviertje de Regge,
dat alleen in de winter bevaarbaar was en ‘s zomers droogviel, geen waterwegen waren. Voor de aanvoer van artikelen over zee waren de Twentse
handelaars afhankelijk van de Zuiderzeehaven Kampen. Verder vervoer ging
dan via Zwolle en vervolgens over de Vecht en de Regge naar Almelo, of met
paard en wagen over onverharde wegen naar de Twentse regio. Desondanks
had Twente aan het begin van de 19e eeuw een bloeiende textielnijverheid,
die de basis was van de latere exporterende fabrieksindustrie.
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De weg naar Glane / Beekhoek / Glanerbrug omstreeks 1920.
Naast het werken in de fabriek, waarbij de omstandigheden verre van ideaal
waren, bleef de thuisweverij nog voortbestaan. Niet alleen met het weven
van vlas en wol van de eigen boerderij, maar ook in opdracht van weversbazen.
Losser kende toen ook reeds weversbazen, o.a. Vrieler (Magreten), Bethlehem (Klaant), Schipholt (Klumper), Grunder (Vlake) en Spiele (Kotte Wieger).
Deze weversbazen haalden van de fabrikanten uit Enschede ‘cops’ (spoelen/klossen met garen) en kettingen. Ze gaven deze aan de wevers en brachten de geweven stukken naar de fabrikanten terug. Hiervoor ontvingen de
huiswevers dan een weefloon.
Volgens de Staatscourant waren er in 1834 in verschillende Overijsselse
plaatsen, waaronder Losser, nieuwe fabrieksgebouwen in aanbouw.
Door de industrialisatie kwamen er textielbedrijven in Enschede (Van Heek
1859) en het Duitse Gronau (Van Delden 1854). De fabriek van de gebroeders
van Delden was in die tijd de grootste textielfabriek van Europa. Er kwamen
in Gronau meerdere textielbedrijven (Eilermark, Germania, Spinnerij Duitsland), evenals in Enschede (o.a. Ledeboer, Menko, Jannink, Blijdenstein, Ter
Kuile).
Aan het eind van de 19e eeuw groeiden deze bedrijven. Dit betekende dat
men meer arbeiders nodig had. Deze arbeiders kwamen onder andere uit de
Kop van Overijssel, Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland. Op deze wijze
konden zij ontkomen aan een uitzichtloos armoedig bestaan, in het uitgeputte veen, met voortdurende honger. Niet veel later kwamen er immigran-
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ten uit Drenthe waar de turfexploitatie aan zijn eind kwam en de Maatschappij van Weldadigheid langzamerhand zijn poorten sloot. (Dit was een particuliere organisatie, die in de 19e eeuw armoedige gezinnen wilde helpen om
een eigen bestaan op te bouwen als boer. In de 20e eeuw werd het accent
van de werkzaamheden verschoven van armoedebestrijding naar het beheer
van cultuur- en bosgronden).
Aangezien de textielarbeiders niet in ‘De Pruus’ wilden wonen, bouwde men
‘woonketen’ aan de Nederlandse zijde van de grens. Dit betekende tevens
dat het aantal inwoners van Losser groeide en ontstonden de kerkdorpen
Overdinkel en Glane.
Echter, industrialisatie zoals in Enschede, Oldenzaal en Gronau ging aan Losser zelf voorbij. Tot in 1926 Van Heek een fabriek liet bouwen. Ludwig van
Heek (1871-1931), de vierde zoon van G.J. van Heek (1837-1915), richtte op
eigen initiatief de textielfabriek L. van Heek & Zn. NV op te Losser. Hij besloot
hiertoe na een fundamenteel meningsverschil met zijn medefirmanten over
de aanstelling van zijn zoon als zijn opvolger bij Van Heek & Co in Enschede.

De fabriek in aanbouw.
Bekend is dat er In Losser een tweetal kleine textielfabrieken is geweest aan
het begin van de 20e eeuw.
De weverij van Oldenkotte, de ‘Eerste Lossersche Electrische Wever’ aan de
Hogeboekelweg, rond 1920. De Hogeboekelweg liep toen door tot de huidige
Oet Dorp & Marke Losser 2021-4
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Gronausestraat. Bij de realisering van het plan Imenhof werd een deel van
de Hogeboekelweg gewijzigd in de Dr. Frederiksstraat en daar stond dit fabriekje.
Burgemeester van Helvoort (burgemeester van Losser van 17 juli 1919 – 11
oktober 1944), schrijft in het door hem geschreven boek ‘Losser voorheen en
thans deel 1’, dat het een eenvoudig gebouwtje is met een zaagdakconstructie. De weverij had op het hoogtepunt vier werknemers en twaalf getouwen.
Het bedrijf heeft niet lang bestaan. De weverij is kort na de komst van de
grote broer Van Heek in Losser verdwenen.

Boven: Oldenkotte
met wever Gerrit ter
Heersche.

Oldenkotte
buitenzijde van het gebouwtje met de zaagdakconstructie.
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Op de plek waar nu in Losser de Andersonstraat uitkomt op de Gronausestraat stond omstreeks 1919 een confectiebedrijf, gebouwd door de firma
Blom uit Enschede. Hier werkten ook veel vrouwen uit Duitsland, aangezien
de gulden in de Duitse inflatietijd na de Eerste Wereldoorlog veel meer
waard was dan een Duitse Mark. Dit in tegenstelling tot de tijd rond de eeuwwisseling. Veel fabrieksarbeiders wisselden de gulden toen om in Duitse Marken, die toen veel meer waard waren. Na enkele jaren werd de confectie alweer gesloten en in de dertiger jaren begon de heer B. Holter uit Enschede
er een weverij. Zo’n dertig werknemers maakten er linnen en badstof. Vanaf
2 juli 1956 was het in gebruik bij confectiebedrijf Robson. In 1974 werd de
fabriek gesloten en op het terrein waar het bedrijf stond kwam woningbouw.

Foto’s van het interieur en van de buitenkant uit de jaren 70.
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Bronnen:
❖ https://www.delpher.nl
❖ https://historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2008-1.pdf
❖ https://cultureelerfgoedenschede.nl/wordpressnew/wp-content/uploads/2017/05/Scriptie-.pdf
❖ Losser voorheen en thans/G.J.A. Van Helvoort. Historische Kring Losser 1926.
❖ Losser, Glane en Overdinkel nog niet eens zo lang geleden/Thea
Evers. Historische Kring Losser. 2009.
Dick Grovenstein

Schenkingen
In de afgelopen tijd ontvingen wij weer enkele schenkingen.
Van Leo Kok uit Oldenzaal ontvingen wij een aardige mail en twee prachtige
bestanden met foto’s. Zijn vader, Jan Kok, maakte graag foto’s en drukte ze
zelf af. Maar ook zijn opa Albert Kok (1899-1975) deed dat al. Zij woonden
aan de Scholtinkstraat 109. Opa Albert was getrouwd met oma Nel (Petronella Wilke, 1907-1986). Het zijn foto’s van het carnavalsgebeuren en foto’s
van oud-Losser. Fantastisch materiaal waar we heel blij mee zijn. Het is altijd
goed om te lezen dat mensen van mening zijn dat deze foto’s bij de HKL goed
terecht komen.
Van Eddy Oude Voshaar ontvingen wij een exemplaar van zijn boek "De Dinkel, Het land van Joe en Mie".
Bij mevrouw de Kruijff konden we diverse boeken ophalen, zowel onze eigen
uitgaven als andere boeken over de streek en diverse jaargangen van Oet
Dorp en Marke.
Alle gevers hartelijk dank.
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DE WERELDREIS VAN LUDWIG VAN HEEK JR.
Een filmavond te Losser.
Op Zaterdagavond jl. (22 februari 1930.Th. E.) had in de fabriek der N.V. Textielmaatschappij L. van Heek en Zn. alhier een filmvoorstelling plaats. Te ruim
7 uur heette de heer Helmich van Heek, mede namens de firma, alle arbeiders der fabriek met hunne huisgenooten van harte welkom. Een speciaal
woord van welkom richtte hij tot den burgemeester, den heer van Helvoort
en mevrouw van Helvoort. Spreker hoopt, dat de verhouding, die hier thans
nog bestaat tusschen werkgever en werknemers, zoo hartelijk, zoo intiem
deelend in elkanders wel en wee steeds blijve bestaan tot welvaart van beide
partijen en van Losser. (In 1927 en 1928 waren er al arbeidsonlusten geweest
bij de fabriek. Zie: ‘De Graaf van Losser’ historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2012-3.pdf; Th.E. ).Vervolgens deelde de spreker mede, dat door zijn
broeder, den heer Ludwig van Heek Jr., gedurende het tijdvak Augustus 1928
tot Mei 1929, een reis is gemaakt door Amerika, Japan, onze Oost, Australië
en Egypte. Op deze reis heeft hij eenige mooie films gemaakt en hij zal die
hedenavond vertoonen. Vervolgens vertoonde de heer L. van Heek Jr. eerst
eenige mooie humoristische films, dan kregen we op het witte doek te aanschouwen, de tocht van kapitein Lindbergh van Amerika naar Parijs. We
doorleefden weer de sensatie van zijn triomftocht door Europa. Daarop
volgde een film, opgenomen gedurende de reis, den vorigen zomer door de
directie der fabriek gemaakt naar Amsterdam, met de arbeiders en hunne
huisgenooten. Deze reis was aan het personeel aangeboden ter gelegenheid
van het huwelijk van den heer Helmich van Heek. (Zie: Personeelsreis naar
Amsterdam. historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2008-1.pdf pag.11).
Hierna kwam op het doek de fabrieksfilm van 13 Februari te Losser. Hier zagen we eerst de fabrieksterreinen, een aanzicht van de Zuidelijke en de Oostelijke gevels. Vervolgens een gezicht op den shedbouw genomen vanaf den
hoogbouw. Een gang door de verschillende afdeelingen, zooals de ketelhuizen, de machinekamer, de batteurzaal, de voorspinnerij, de selfactorspinnerij, alles in volle werking met de arbeiders in actie, die van de groote balen
ruwe katoen de cops fabriceeren klaar voor de weverij, waar ze worden verwerkt tot onze door de geheele wereld bekende Twentsche katoentjes.
Vervolgens kwam de film, gemaakt ter gelegenheid van het bezoek der Koninklijke familie aan Enschede en het bezoek aan de fabriek Oostburg der
firma van Heek en Co. Toen H. M. vergezeld van den heer L. van Heek Sr. op

16

ǀ

Oet Dorp & Marke Losser 2021-4

het doek verscheen brak een donderend applaus los. Vervolgens werd eenigen tijd gepauzeerd. De aanwezigen werden uitgenoodigd bij de geplaatste
buffetten iets te gebruiken en den inwendigen mensch te versterken. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt.
Na de pauze besprak de heer van Heek zijn wereldreis. Een machtige Oceaanstoomer bracht ons van Amerika naar Japan, het land waar thans een opkomende industrie onze textielindustrie concurrentie aandoet. We zagen
daar den prachtigen Kegon waterval. We zagen vanuit den trein de reusachtige Tuji-San berg, die een hoogte heeft van 46.000 voet boven de zee. Verder zagen we Osaka, met zijn mooie winkel- en theaterstraat. Opvallend was
de veelal door bevlagging van die straten gemaakte reclame. We betraden
een schoenwinkel en maakten kennis met de eigenaardige voetbekleeding
die de dames en heeren in Japan dragen. Dan volgde een tuinfeest op Japansche wijze en we bewonderden Japansche dames in hun eigenaardige
kleederdracht. Een daverend handgeklap begroette den heer van Heek en
zijn Japanschen gastheer met een paar dames op het witte doek. Daarna
werd overgestoken naar China en bewonderden we daar de talrijke oude
tempels en afgodsbeelden. Door de straten van Shanghai met haar druk verkeer zagen we naast de moderne auto een soort karretjes, welke door menschen worden getrokken. Vervolgens kwamen we weer op eigen Nederlandschen bodem, n.l. Java met zijn overweldigend natuurschoon. We brachten
een bezoek aan de suikerfabriek der Handelsvereeniging Amsterdam, en de
woningen der inlandsche arbeiders. Verder werd een bezoek gebracht aan
Bali, en maakten we kennis met de eigenaardige gewoonten der bewoners.
De hier geziene natuurtafereelen waren van zoo overweldigende schoonheid, dat velen de verzuchting slaakten, mochten we dat ook eens zien. Als
slot zagen we een aardige „Inkt Well film", die de geheele schare van toeschouwers deed schudden van het lachen. De heer Helmich van Heek het
woord nemende, bedankte alle aanwezigen voor hunne opkomst en sloot
daarop dezen mooien avond.
Inkwell film 1921 – YouTube
Andries Kuperus ontdekte dit krantenartikel in het ‘Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant’ van 25-02-1930. En het verscheen ook in het
Overijsselsch Dagblad.
Deze wereldreis van de jonge Ludwig zou grote gevolgen hebben voor de textielarbeiders in Twente.
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WERELDREIS MET GROTE GEVOLGEN
‘Van mijn zoon, L. van Heek Jr., die zich te zijner ontwikkeling sedert midden
Augustus 1928 op eene wereldreis bevindt, ontving ik kort geleden verschillende mededeelingen, de Japansche Textielindustrie betreffende, die een
schel licht werpen op het verschil tusschen de toestanden hier te lande… vergeleken met die in het Rijk van Mikado’. Zo begint een brochure met de titel
‘Memorandum over de situatie in de textielindustrie’, waarin Ludwig van
Heek (1871-1931) de berichten van zijn zoon in 1929 publiceerde. Deze brochure, één van de bijzondere boeken in de Twentecollectie van bibliotheek
Enschede, was bestemd voor vrienden, bekenden en regeringspersonen, om
medewerking te verkrijgen voor maatregelen, die er voor moesten zorgen
dat ‘Onze Textielindustrie niet verder door de Japansche concurrentie worde
verdrongen’. Overwerken, langer werken, niet star vasthouden aan de achturige werkdag en uiteindelijk minder loon: dat was de remedie.
Ludwig van Heek (foto hiernaast) had
in 1926 een nieuwe fabriek in Losser
gesticht. Binnen de Enschedese vennootschap Van Heek & Co, was onenigheid ontstaan over de opname
van zijn oudste zoon H.J.P. (Helmich,
ook genaamd ‘Diks’) van Heek (19001982) in het bedrijf. Men wilde hem
passeren ten gunste van een jongere
broer, omdat zijn gedrag niet in overeenstemming was met de toen heersende seksuele normen. De echtgenotes van de twee andere firmanten,
Geertrui Ledeboer-Jannink en Betien
van Heek-Jannink waren van oordeel
dat de reputatie van ‘Diks’ de naam
van de firma zou schaden. De dames
bleken veel meer invloed te hebben, dan men indertijd van vrouwen had gedacht. H.J.P. van Heek werd gepasseerd en vader Ludwig stichtte samen met
zijn zonen de fabriek in Losser.
De Twentse sleutelroman ‘Hoog aan de wind’, geschreven door Ru Basse, een
pseudoniem van de Enschedese arts B. Nierstrasz (1889 -1965), is gebaseerd
op de levenswandel van zoon ‘Diks’ en is aanwezig in de Twentecollectie van
Bibliotheek Enschede. Voor de huidige lezer is de opwinding die toen over
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dat boek ontstond niet echt begrijpelijk. Het leest als een breed uitgesponnen sombere Christelijke familieroman, waarin weliswaar overspel voorkomt, maar daar kijkt nu niemand meer van op.
Maar voor Losser was de nieuwe fabriek een uitkomst, want de werkgelegenheid was minimaal en de werkloosheid groot.

Het grondwerk voor de bouw
van de fabriek in 1926 werd, zo
blijkt uit deze foto, nog met
mensenkracht uitgevoerd. In het
midden staan de opdrachtgevers H.J.P. van Heek en L. van
Heek Sr.

De fabriek in aanbouw.
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L. van Heek Jr. bezoekt op zijn reis Japan, China, Hongkong en Singapore. De
Japanners hebben een grote voorsprong op Engeland en Nederland door lage
lonen en lange werktijden. De arbeiders werken in twee ploegen: in de spinnerijen 10 uur per ploeg en in de weverijen 9 uur. De dagploeg werkt van 6
tot 17 uur en de nachtploeg van 17 uur tot 5 uur. Elke ploeg heeft 1 uur
pauze. Zaterdag en zondag wordt gewoon doorgewerkt. Meestal krijgt iedere arbeider 2 dagen vrij per maand. De lonen variëren omgerekend tussen
de 10 en 13 gulden; ongeveer de helft van de lonen in Twente.
De ongetrouwde vrouwen en veelal ook de ongetrouwde mannen, zijn ondergebracht in ‘dormitories’ (slaapzalen), eigendom van het concern. In
grote eetzalen krijgen zij hun drie maaltijden. De mannen betalen voor ontbijt, lunch en avondeten samen ca. 22 cent, de vrouwen ca. 16½ cent. ‘Zulks
is natuurlijk bijzonder goedkoop, maar dit kan ook al weer, omdat een Japanees zoo klein van postuur is en met minder kan volstaan dan een Europeaan’.
De Chinese katoenindustrie zetelt bijna geheel in Shanghai. De Japanners zijn
echter ook in China actief: 40% van de textielindustrie is in hun handen en
die fabrieken doen het ook beter dan de Chinese. De lonen zijn 50% lager dan
in Japan, maar voor hetzelfde werk is in China meer personeel nodig.
‘Kinderen weten veelal hun leeftijd niet en om nu toch ergens een grens te
trekken, passen sommige fabrieken het systeem toe, om uitsluitend kinderen
boven een zekere lengtemaat toe te laten’.

Ludwig jr. hield telegrafisch contact met thuis. Bij internationaal (telegraaf)verkeer moest per teken worden betaald.
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L. van Heek Jr. vertelt af en toe ook over wat hij zoal meemaakt buiten de
fabrieken. Zo gaat hij naar een Chinees theater: ‘De voorstelling was voor mij
buitengewoon aardig; dames spelen niet mede. Het was er bitter koud en
toch zaten de Chineesche toeschouwers te baden in hun zweet. Zij dragen
namelijk veel te veel kleeren. Van tijd tot tijd werden hun lauwnatte handdoeken toegereikt om zich af te drogen. Het publiek at en dronk voortdurend’.
In Hongkong is er door de Japanse en Chinese import ook geen kans meer
voor de Twentse producten. ‘De Westerlingen worden voortdurend teruggedrongen. In de prachtige huizen, vroeger door Europeanen bewoond, hebben nu rijke Chineezen hun intrek genomen’.
In Singapore is hij blij eindelijk eens in een plaats te zijn waar de Japanners
nog geen rol van betekenis spelen. ‘Men ziet er bijna geen’.
Ludwig van Heek voegt aan deze berichten van zijn zoon een slotwoord toe.
Daarin zegt hij o.m.: ‘Door het talent en de eerzucht van het intelligente deel
van de Japanse natie zullen de Nederlandse textielproducten uit NederlandsIndië verdrongen worden. Een remedie daartegen kan in ons democratisch
land bezwaarlijk worden verkregen, omdat meer dan het nuchtere verstand
de politiek in Nederland regeert’.
Over de achturige werkdag merkt hij op: ‘Er ligt niets onteerends in, terug te
komen op wetten of besluiten, waarvan is gebleken, dat zij zich keeren tegen
den bloei der Industrie en de belangen van het Moederland…Het zoude onjuist zijn in de Bureaux angstvallig en star vast te houden aan den Achturendag, wanneer dit per slot van rekening uitloopt op schade voor Industrie en
Arbeiders’. Hij werkt al 37 jaar tussen de ‘wielen der fabrieken’ en hij weet
dat ‘iedere arbeider individueel gaarne wat langer wil werken, om zijn levensstandaard te kunnen verbeteren, hij mag dit echter nimmer laten blijken
of uitspreken, daar hij anders als Judas wordt uitgekreten’.
Catrien van Heek-van Heek

De vrouw van Ludwig, Catrien van Heek-van Heek
schijnt een vooruitstrevende persoonlijkheid te zijn
geweest, die haar tijd ver vooruit was en toen al met
de gedachte heeft gespeeld om het bedrijf te verhuizen naar wat we nu noemen ‘de lagelonenlanden’. De vrouwen hadden dus veel meer invloed
dan werd gedacht.
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De lonen waren na de textielstaking van 1924 door de betere tijd weliswaar
gestegen, maar van een belangrijke verbetering was geen sprake geweest.
Door de beurscrash van New York in 1929 en de internationale crisis die
daarop volgde, werden loonsverlagingen snel werkelijkheid.
De arbeiders gingen eerst nog massaal de strijd aan in de grote textielstaking
van 1931-1932. Rationalisatiemaatregelen, voor een aantal wevers bij de
firma Gerh. Jannink &Zn (het latere Museum Jannink, nu appartementen
voor studenten) waren de oorzaak van het conflict, dat in oktober 1931 begon. Het aantal getouwen per arbeider ging omhoog, waardoor het arbeidstempo werd opgevoerd. De vakorganisaties eisten een loonsverhoging, maar
de fabrikanten voerden per 7 november juist een loonsverlaging in van 5 procent. Zij waren van mening, dat zij gezien de slechte tijd, ‘het kleinst mogelijke offer vroegen’ en zij waarschuwden ‘als er toch strijd komt, zullen wij er
meer uit halen dan 5 procent om alle ondernemingen weer op een rendabele
basis te brengen’.
Het conflict eindigde begin april 1932 met een nederlaag voor de arbeiders.
Bovenop de eerste loonsverlaging werd zes weken na de werkhervatting een
nieuwe verlaging van nogmaals 5 procent doorgevoerd.
Ludwig van Heek heeft het einde van de staking niet meer meegemaakt. Het
verslag van zijn begrafenis op 26 februari 1931, vanuit ‘Huize den Kotten’ ( in
het huidige Park De Kotten), beslaat een hele krantenpagina en was een
‘grootsche plechtigheid’

De HKL heeft geen foto’s van de arbeidsonlusten uit 1928. De Losserse fotoclub Helios, waar de burgemeester deel van uitmaakte, zal dit vermoedelijk
niet op de gevoelige plaat hebben vastgelegd.
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Tijdens een latere staking (van 21 februari-12 maart 1938) bij Van Heek in
Losser werd uit voorzorg een detachement Rijkspolitie naar Losser gehaald.
De man helemaal rechts is chefveldwachter gemeentepolitie Losser Th. M.
Bourgonje.

Stakende arbeiders op de Gronausestraat voor de fabriek. De huizen links
staan er nu nog.
In bibliotheek Enschede zijn over dit grote textielconflict (evenals over de
staking van 1924) plakboeken met krantenknipsels aanwezig. In de regel zeer
uitvoerige artikelen, zoals in die jaren nog gebruikelijk was. Er zijn ook mappen met losse artikelen, waarvan er één het opschrift draagt: ‘Ter vernietiging na afloop van de staking’. Daarin bevinden zich enkele uitgaven van de
communistische Waarheid, De Vrije Textielarbeider en andere vakbondsblaadjes, die natuurlijk op hun eigen wijze over dit conflict berichtten.
Het was indertijd blijkbaar niet de bedoeling om deze opruiende taal te bewaren in een openbare bibliotheek, die bovendien H.B. Blijdensteinstichting
heet en waar tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw een telg uit fabrikantenkringen deel uitmaakte van het bestuur.
De arbeiders verloren dus de strijd en de staking sloeg grote wonden, temeer
omdat de tijd daarna slecht bleef. Grote werkloosheid en doffe berusting
volgden, zoals verwoord door Willem Wilmink in zijn bekende Enschede-gedicht: ‘Bijna geen mens heeft hier nog weet van uw gelatenheid uw leed’.
Maar de angst voor het verlies van werk, zoals tot uitdrukking komt in het
gezegde: ‘aw de töw mer holt’ (als we het weefgetouw maar houden, dus
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werk houden), werd in de loop der jaren vervangen door de uitspraak: ‘miene
keender nich de fabreek in’ (mij kinderen niet naar de fabriek). De Twentse
arbeider keerde na de Tweede Wereldoorlog de textiel de rug toe.
In de kleine brochure van 18 pagina’s met de zakelijke titel ‘Memorandum
over de situatie in de textielindustrie’ komt, zeker met de kennis van nu, de
uiteindelijke ondergang al in zicht.
Geraadpleegde literatuur:
❖ Ondergang en familisme / A.L. van Schelven. 1984.
❖ Familiezoet / T. Hammer-Stroeve. 2001.
❖ Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 1 maart 2006 in de rubriek
Stad en Land van de Twentsche Courant Tubantia en werd geschreven om bijzondere boeken uit de Twentecollectie van Bibliotheek
Enschede onder de aandacht te brengen.
❖ Arbeidsonlusten 1927 en 1928 Zie: Oet Dorp en Marke ‘De Graaf van
Losser’/ Thea Evers. https://historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2012-3.pdf
❖ Een plezierreis met Van Heek naar Amsterdam / Thea Evers.
https://historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2008-1.pdfpag.11

Thea Evers en Andries Kuperus

Het bestuur en de
vrijwilligers van de HKL
wensen u
fijne Kerstdagen
en de beste wensen voor
het nieuwe jaar
2022
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IN OVERDINKEL STAAT EEN HUIS …
In Overdinkel staat een huis dat door de grens in tweeën wordt gedeeld! En
het is ook nog het oudste huis van Overdinkel…
Hoewel de gemeente Losser veel karakteristieke trekjes heeft, zowel wat bevolking als landschap betreft, is een van de meest interessante toch wel het
feit dat in deze gemeente een huis staat waar de rijksgrens door de woonkamer loopt. Dit huis, waarin sinds 2019 restaurant Rick’s Vis is gevestigd’, staat
aan de Hoofdstraat terzijde van de voormalige doorlaatpost ‘Tiekerhook’ in
Overdinkel.’

Als de familie Strootman, die in de tachtiger jaren van de vorige eeuw in het
huis woonde, aan tafel zat ‘bevindt het ene deel van het gezin zich in Nederland en het andere in Duitsland’ zo lezen we in een krant uit die tijd. ‘Problemen geeft dat nu echter niet meer, het is alleen maar interessant te weten
dat de Rijksgrens (wat is daar in vroegere jaren vaak hard en bloedig om gevochten) dwars door je woonkamer loopt. Maar vroeger is dat wel anders
geweest en dan denken we aan de tijd waarin het smokkelen van allerhande
goederen nog een lucratief handwerk was.

26

ǀ

Oet Dorp & Marke Losser 2021-4

Grenssteen 81 / 856 E. De grenssteen hier op het terras van Rick’s Vis, is voorzien van twee nummers. Ingehakt het nummer 81 en op het metalen plaatje
nr. 856 E. Nr. 81 refereert aan het grensverdrag uit 1696 en nr. 856 E aan het
latere grensverdrag uit 1818, voortvloeiend uit het Weens Congres. Tot 1974
stond deze oude steen 900 meter terug op de grens in zuidwestelijke richting.
Daar stond hij aan de rand van het Tiekeveen. Op die locatie is na de verplaatsing een nieuwe steen geplaatst, nr. 856.
Dat waren dan vooral de crisisjaren waarin de boter, ‘boksenvet’ zei men
toen omdat de goedkope Duitse margarine vaak in ruime damespantalons
naar hier werd gesmokkeld. In het ‘steenrijke’ Holland was margarine toen
peperduur.
Boter smokkelende
dames werden door
de douane bij de kachel gezet. Een
smokkelverhaal dat
prachtig werd uitgebeeld tijdens een
tentoonstelling over
dit thema enkele jaren geleden in Hardenberg.
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De commiezen lagen daar ’s nachts regelmatig rondom het huis want een
betere smokkelplaats was uiteraard niet denkbaar. Smokkelaars die dit huis
wisten te bereiken waren veilig voor de wrekende arm van de grensbewakers, want door een stoel te verzetten zat je veilig in het territorium van het
andere land. De toenmalige bewoners konden overigens altijd goedkope
Duitse schnaps in huis hebben. Als het maar in de Duitse helft van de kamer
stond kon geen Nederlandse speurder er iets aan doen. ‘Ha’, zeggen oudere
Lossernaren nu nog, ‘dat waren tijden waarin je iets kon doen. Want wat is
mooier dan overheidsdienaren bij de neus te nemen’.

Tijdens de Engelse blokkade in de eerste wereldoorlog poseren douane beambten voor een lang geleden afgebroken schuur naast het pand. ‘England
kann uns nicht aushungern’.
Ongeveer 250 jaar geleden werd dit huis gebouwd door iemand die het,
evenals zijn tijdgenoten, niet zo nauw nam met de denkbeeldige lijn die
‘grens’ heet. Vroeger maakte men zich niet zo druk om die lijn en zeker niet
de mensen in Twente en het aangrenzende Munsterland. Niemand ergerde
zich er aan als de Nederlandse koeien op Duits gebied graasden of omgekeerd. Paspoorten waren vreemde documenten want, zo redeneerde de bevolking, die grenzen waren voor de grote heren waaraan de gewone man zich
niet stoorde. Men liep door elkaar, vrijde met elkaar, trouwde met elkaar en
dronk elkaars ‘Viefhoes-foezel’ al naar het zo uitkwam. En zo kon het ook
gebeuren dat een keuterboer in het begin van de achttiende eeuw of nog
veel eerder zijn bedrijfje bouwde op de grens van Nederland en Duitsland.
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Het pand begin 50-er jaren van de vorige eeuw. Het was toen al geen boerenbedrijf meer, maar een woonhuis met nog wel een deel en een hooizolder. De
schuur rechts vormde het decor voor de foto met grensbewakers op de vorige
pagina.
De tegenwoordige grenswoning lijkt overigens in niets meer op het oorspronkelijke boerderijtje dat naar Saksische trant een zeer laag dak had.
Voormalig bewoner Van Dijk, herinnert zich nog dat de zijmuren van dit boerderijtje amper een meter hoog waren. Ettelijke verbouwingen maakten van
de oude behuizing eerst een knappe woning waarin het goed wonen was en
generaties zijn opgegroeid. In 1934 betrok de heer Van Dijk dit huis. Tot 1940
hoefde hij geen grenspost te passeren als hij naar Gronau wilde. Nadien belette een hoog hekwerk hem de vrije doortocht en moesten ook de bewoners
van dit unieke huis hun paspoort tonen als ze naar het land wilden waar ze
gedeeltelijk woonden.
Jaren geleden hebben landmeters uitgekiend dat de grens, op kaarten aangegeven met kruisjes, dwars door de woonkamer loopt. Misschien zijn er
vroeger meer huizen geweest die precies op de grenslijn stonden maar nu is
het wel een unicum. En ook nog uniek is het dubbele adres: Overdinkelstrasse 77, Gronau dan wel Hoofdstraat 310, Overdinkel.
Vroeger is dit huis dus een waar smokkelparadijs geweest. Het huis stond
toen eenzaam op de vlakte van het Tiekenveen en in de meeste gevallen was
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Hier wordt door André en Marco Strootman aangewezen waar de landsgrens
door het pand loopt.
de binnengebrachte smokkelwaar veilig voor zowel Duitse als Nederlandse
controleurs. Nu (in de 80-er jaren van de 20-ste eeuw; red.) is er niets meer
te smokkelen en bovendien zouden de huidige bewoners zich er ook niet
meer aan willen bezondigen. Toch plukken ze dagelijks hun bloemen op Duits
gebied en halen de groente uit het ‘Duitse’ tuintje. De denkbeeldige lijn loopt
ook door de slaapkamers wat tot gevolg heeft dat de bewoners ’s nachts de
strenge grenswetten overtreden. Maar het gezin Strootman-Van Dijk slaapt
er rustig om. De koffie die mevrouw Strootman ’s morgens zet smaakt ook al
evengoed in het Duitse als het Nederlandse deel van de woonkamer. Toch
blijft het een bijzonderheid om een huis te bewonen dat door een landsgrens
in tweeën wordt gedeeld. Het gezin smokkelt feitelijk dus de hele dag
door…….
De oudste boerderij van Westfalen en Twente.
En dan blijkt dat er nog veel meer te melden valt over dit bijzondere pand
dat in oorsprong waarschijnlijk veel ouder is dan aanvankelijk werd gedacht.
Kenners hebben de dakconstructie bekeken en wat toen al duidelijk was
werd door wetenschappelijk onderzoek nogmaals vastgesteld. Het pand is
ongetwijfeld Westfalens oudste boerderij gebouwd in 1509.
Zoals in de meeste huizen van vóór 1900 is voor dit Overdinkelse huis gebruik
gemaakt van een eikenhouten skelet, het gebint. Tot in de negentiende eeuw
was dit de meest gangbare manier van woningbouw in Twente. De muurvlakken waren opgevuld met leem en hout. Interessant is de kapconstructie van
de meeste oude boerderijen. Deze met steunbalken verstevigde constructie,
waarbij de houtverbindingen met pen en gat zorgden voor de stijfheid van
de constructie van het bouwwerk, was een enorme stap vooruit in de
Twentse woningbouw. Voortaan was het voor de stevigheid niet langer nodig
om het onderste deel van de stijlen in te graven. In plaats daarvan werden
ze op blokken steen en veldkeien geplaatst waardoor ze los van de grond
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kwamen te staan. Het is niet onmogelijk, dat de aanduiding ‘Los hoes’ hierin
zijn oorsprong vindt. ‘Los’ betekent dat het huis niet meer vast in de grond
zit maar verplaatsbaar is geworden. De meest gangbare verklaring tot dusver
was ‘open huis’, zo genoemd omdat mensen en vee er in dezelfde ruimten
woonden. Het voordeel was dat de stijlen niet meer aan de onderkant wegrotten, zodat de constructie duurzamer werd.
Voor de toenmalige eigenaar een interessante maar ook gecompliceerde
ontdekking. De exploitanten van de nabijgelegen grenswinkel hadden het
pand gekocht met de bedoeling het te verbouwen tot woonhuis.
In het voorste deel kon weliswaar geleefd worden, maar er werden toch
plannen gemaakt om het geheel aan de eisen van de tijd aan te passen. Omdat het gaat om een zogeheten vakwerkboerderij, die een constructie kent
van houten palen die het geheel dragen, moest er een kenner aan te pas komen.
Die werd via een kennis in Bardel, die daar een uit rond 1600 stammend huis
bewoonde, gevonden in de persoon van Erhard Pressler van de Interessengemeinschaft Bauernhaus e.V. im Emsland. Pressler reisde af naar Gronau/Overdinkel en ging daar op verkenning. Een paar uur durende ontdekkingstocht door het huis, en dan met name langs de kapconstructie, leverde
een steeds enthousiaster wordende onderzoeker op. Er werden boormonsters genomen van de eikenbalken en op basis van de jaarringen en de kwaliteit van het hout is met behulp van de computer de ouderdom vastgesteld.

Foto van de gebinten met de karakteristieke pen en gat constructie.
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Zegt die wetenschap nu ook iets over het jaartal dat bij de boerderij hoort?
Volgens de toenmalige eigenaar mag er van uit worden gegaan dat het hout
speciaal voor de bouw van de boerderij gekapt is en direct verwerkt. Onderzoek heeft uitgewezen, dat het zeker niet zo is dat het hout eerst lange tijd
opgeslagen heeft gelegen, voordat het gebruikt werd. Voor hem is het zeker
dat er in heel Westfalen en Twente geen ouder boerenhuis bestaat dan dat
aan de grens met de gemeente Losser.

Tot nu toe ging de vereniging, die zich met de historie van de boerenwoning
in Münsterland bezig houdt, er van uit dat het oudste huis uit 1525 dateerde.
De ontdekking in Gronau/Overdinkel is volgens de vereniging van groot belang. In heel Noord Duitsland zijn slechts drie boerderijen bekend die ouder
zijn dan die aan de grens in Overdinkel.

De aanhef van een koopakte van 24 december 1901 waarin de uit Gronau
afkomstige Gerhard Hermann Frerikshues (radenmaker) het pand aankoopt.
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Het pand heeft aan veel generaties onderdak geboden en is gebruikt als
(woon)boerderij en café. ‘Grondstukken en bewoners in de Marke Losser’
(deel 3) noemt als eigenaar in 1832 ds. J.H. Hulsken en als bewoners Schiltcamp resp. Rueg (de veldwachter). Later is het lange tijd eigendom geweest
van de familie Frerickhuis en ook bewoond geweest door Hengelman, Van
Dijk, Strootman-Van Dijk. In 1985 is het verkocht aan H. Riewold. In deze opsomming zitten nog wat hiaten, die wij in een volgende aflevering van Oet
Dorp en Marke hopen op te vullen na onderzoek in het kadaster dat wij tegenwoordig ook digitaal kunnen raadplegen.
Omstreeks 2011 kreeg het pand een horecabestemming (Italiaans restaurant
La Familia – tot 2016) en sinds juli 2019 is er Rick’s Vis gevestigd.

(Fotograaf Gerrit Wolf)
Bronnen:
• Krantenknipsels en foto aangeleverd door mevrouw A. StrootmanBaas
• Mondelinge informatie van mevrouw Annette Frerickhuis en Mike
Edelenbos
• Archief Bennie Nijhof
• Archief Historische Kring Losser
• Openbare informatie op internet
Andries Kuperus
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LOAKSTENENWERKGROEP IN ACTIE
Nieuwsgierig geworden naar aanleiding van het stuk over de verdwaalde
landmeter in de vorige ‘Oet Dorp en Marke’ had de werkgroep Loakstenen
van de HKL besloten om op zoek te gaan naar de markesteen, die in dat verhaal wordt genoemd. De markesteen die volgens dat verhaal door de landmeter abusievelijk als driemarkensteen is benoemd, maar in werkelijkheid
ligt op de grens van de marke Losser en de Lutte en in het markeboek van de
Lutte is beschreven als fifteende steen.
Op 7 oktober is het dan zover. De werkgroepleden verzamelen bij ‘t Lossershoes en gaan samen op de fiets naar het erve Snippert op het adres Snippertweg 10/10A. De steen moet liggen aan de rand van het veld met de veldnaam
n’ Timpn. Dit veld hoort bij dit erve Snippert. Met toestemming van de eigenaar van dit perceel gaat er gezocht worden.
In het veld zijn niet alle grenslijnen van dit veld n’ Timpn meer te herkennen.
Met name de grenslijn waar deze steen zou moeten liggen is versmolten met
de grens van het naastliggende perceel. Daardoor is die steen als het ware
midden in dat nieuwe veld komen te liggen en lag daardoor voor de boer dus
eigenlijk in de weg. Maar verplaatsen van zo’n steen was in de tijd, dat er nog
geen tractoren of ander krachtvoertuigen bestonden, een lastige zo niet onmogelijk opgave. Daarom liet men, nadat de marken waren opgeheven, zo’n
steen dan maar onder de grond verdwijnen.
Maar het verhaal wil dat er op het erf aan de Snippertweg 10 een steen ligt,
die nog niet zo lang geleden uit dat veld is gekomen. Het lijkt er sterk op dat
die steen afkomstig is van de plek waar de markesteen gezocht moet worden. Het zou kunnen zijn dat het inderdaad om die bewuste fifteende steen
gaat. Maar de werkgroep wil daar meer zekerheid over. Daarom gaat er toch
gezocht worden in het veld op de bewuste locatie, om te kijken of die steen
daar toch niet nog verzonken ligt.
Maar voordat het zover is wordt er eerst koffie gedronken. Nadat de werkgroep leden op het erf aan de Snippertweg 10A zijn gearriveerd, komt er een
auto het erf oprijden, waar een tafel en stoelen uit worden geladen. In een
mum van tijd is het erf omgetoverd in een pop up terras in de natuur. De
koffie in thermoskannen en cake komen tevoorschijn. Het is een prachtige
ochtend. Er hangt een deken van mist over de weilanden. De rust in de natuur en het beperkte zicht door de laaghangende mist zorgen voor een passende sfeer, alsof we honderden jaren terug zijn in de tijd.

34

ǀ

Oet Dorp & Marke Losser 2021-4

Maar dan is het toch zover. Gewapend met prikstokken trekt de werkgroep
het veld in. De GPS coördinaten zijn aan de hand van de historische kaarten
uit 1832 exact bepaald. De groep begeeft zich door het nog natte gras naar
de locatie waar de steen zou moeten liggen. De houtwal aan de rand van n’
Timpn geeft hierbij houvast op zoek naar de juiste plek. Dat het hier gaat om
een eeuwenoude houtwal is ook wel duidelijk door de eik, die bijna op de
hoek van n’ Timpn staat. Een eik met een enorme omvang die hier al heel
wat jaren met zijn voeten in de aarde verankerd staat.
Nadat de groep ongeveer op de goede locatie is gearriveerd wordt met de
gps coördinaten de plek op ca twee meter nauwkeurig bepaald. Op deze plek
en in een straal van enkele meters daarom heen wordt er nu in de grond
geprikt op zoek naar de steen. Na enige tijd is er resultaat. De prikstok stuit
op ca een halve meter diepte op iets ondoordringbaars. Er worden meerdere
prikstokken dichtbij elkaar op die plek in de grond gestoken. Telkens met hetzelfde resultaat. De prikstok stuit telkens met een korte klik op iets hards.
Het zal toch niet….?

De schoppen komen erbij om een gat te graven op die plek. Op ca 50 cm
diepte stuiten de gravers op iets hards. Gespannen wacht iedereen op het
resultaat. Maar helaas. Het blijkt een aardlaag te zijn bestaande uit zogenaamde oergrond: een harde ijzerhoudende grondlaag. Het gat wordt weer
gedicht. De prik- en graaf- acties maken duidelijk dat de steen hier niet meer
ligt. Met drijfnatte voeten van het banjeren door het natte gras, althans voor
degenen die geen laarzen dragen, keert de groep terug naar het erf.
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Het lijkt er sterk op dat die steen
aanvankelijk wel op deze plek verzonken heeft gelegen in het weiland. Door die oerlaag zal dat niet
echt diep verzonken zijn geweest.
De bovenkant van de steen zal
maar net onder het maaiveld hebben gelegen. Zolang de grond als
weiland is gebruikt zal niemand
daar last van hebben gehad. Maar
toen er van dit veld een akkerland
werd gemaakt kwam de ploeg in
aanraking met deze steen, die
daar net onder het maaiveld lag.
Die steen is toen door de boer verplaatst naar het erf. De huidige
bewoonster Lies Snippers (dus
niet met een t), wijst die steen op
het erf aan, die nog niet zo lang
geleden in de laadschop achter de
tractor hier naartoe is gebracht.
En zo is toch de fifteende steen terecht. Al ligt hij dan niet meer op zijn oorspronkelijke plek. Genoten van een prachtige ochtend en met deze nieuwe
kennis over de fifteende markesteen, die onderdeel uitmaakte van de
grenslijn tussen Marke Losser en de Lutte, gaat de werkgroep naar huis.
V.l.n.r.: Andries Kuperus, Bert Duursmai,
Harry Dekkers en Peter Heerink.

Gerard Snippert
i

in de papieren versie van ODM is abusievelijk hier een verkeerde naam gegeven).
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