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Aantekeningen bij het Ridderschap van een 
Hoofdig Heer (1908-1978) 

T. Jannink 

Elk weet waar 't Lossers kerkje staat. 
Een nieuwe laan, die derwaarts gaat. 
Het zandsteen breekt daar 't bouwland door 
en brengt het onderkrijt naar vóór. 
het toont ons, volk van overvloed, 
hoe toen de aard geweest zijn moet. 

Voor ouderen onder U , die op school nog degelijk onderricht in de aardrijkskunde 
hebben genoten, zal de naam 'Losser' niet vreemd vallen. 
De huidige generatie wordt, door allerlei drog- of andere redenen, de geografie 
van Nederland vrijwel onthouden. 
Ik kan hun aanbevelen, de naam Losser in de atlas op te slaan. 

Evenals in alle andere gemeenten, worden in Losser de 'streekgroten', die naast 
de normale krachtinspanning om in leven te blijven, hun surplus-energie de ge
meenschap beschikbaar stellen, op passende wijze beloond. 

Hoe het groeide 
Graafmachine op aardappelakker, maakt zich gereed de Staringgroeve te gaan delven. 

Foto W.F. Anderson 
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Geboortedatum van de Staringgroeve. 

Zo is daar een straat naar de gewaardeerde Twentse dichteres 'Cato Elderink' ge
noemd. Vanzelfsprekend wordt de man van het Twentse Volkslied de heer J.J. van 
Deinse met een straatnaam vereerd. 
Meestal worden dergelijke eerbewijzen pas lang na de dood der betrokkenen toe
bedeeld. Maar ook hier de uitzonderingen die deze regel bevestigen. 

En voor de Nederlandse Geologische Gemeenschap moet het een genoegen zijn 
te ontdekken, dat één onzer geest-verwanten (misschien wel de beste), onlangs in 
Losser deze eer is toegevallen. 
U speurt bij het lezen van dit stuk een lichtelijk plagende ondertoon. 
Ook ik kan het niet helpen, dat een straat naar een nog levende persoonlijkheid 
werd vernoemd. 

Waar ik mij volledig achter kan stellen, is het feit, dat de initiatiefnemer van de 
Nederlandse Geologische Vereniging de man thans fungerend als haar secretaris en 
zijnde de drijvende kracht onzer vereniging, een groot man is. 

Dat behalve een straatnaam hem ook door H . M . de Koningin, een koninklijke 
onderscfeeiding bij zijn 70ste verjaardag is verleend, is een werkelijke erkenning 
voor het vele werk, dat de Hr. Anderson voor de Gemeenschap en met name voor 
de Nederlandse Geologische Vereniging heeft gedaan. 

Alleen die weten dat deze jonge Ridder elke minuut van zijn leven belangeloos 
aan de geologie besteedt, zullen zich realiseren, hoe wél deze onderscheiding is 
verdiend. 

Het oprichten en het nog steeds in betere staat brengen van Nederlands bekende 
culturele geologische monument de 'Staring Groeve' is slechts één van de heer 
Andersons's activiteiten. 
Het redigeren van Grondboor en Hamer, welk tijdschrift méér dan nationale be
langstelling geniet (een zeer tijdrovende bezigheid), is een ander aspect, waarop de 
heer Anderson volledig zijn werklust botviert. 
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Luchtopname van Losser anno 1968. Staringgroeve (zie pijltje) van een begroeiing 
is nog niets te bespeuren. De ongerepte Dinkel meandert nog lustig door de weilanden. 

Foto KLM Aerocarto 
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Verklarende tekst geschilderd door J. Zwaferink. Foto N A.M. 

Wij stellen het initiatief van H . M . de Koningin en de haar adviserende autoriteiten 
op hoge prijs, en onderstrepen dit ten volle. 

Ook complimenteren wij gaarne mevrouw Anderson als partner op de achtergrond. 
Wij weten, dat een man alléén niet alles kan volbrengen. 
Pas, als het thuisfront geheel is verzorgd, pas dan kan een man zich zo volledig 
ontplooien. 

Tot slot nog enige vermeldenswaardige gegevens. Onze secretaris heeft samen met 
P. van der Lijn, H . Krul , A . G . Koenderink en enige anderen in 1945 de N . G . V . 
opgericht. Hij organiseerde een zevental excursies naar de oorsprongsgebieden van 
het oostelijk grind. Vond een nog niet eerder aangetroffen merkwaardige planten
rest die verwantschap vertoont met de Matoniaceen welke door Prof. Remy naar 
hem vernoemd is als Alstaettia andersoni Remy. Hij is reeds jaren redacteur van het 
tijdschrift 'Grondboor en Hamer'. Was initiatiefnemer voor tal van speciale uit
gaven en schrijver van talrijke artikelen. Was honorair medewerker van het mu
seum 'Natura Docet' en de Oudheidkamer Palthehuis te Oldenzaal. Bestuurslid 
Oudheidkamer Twente. Redactielid van het Jaarboek voor Twente waarin hij tal 
van artikel schreef, medewerker van het Rijksinstituut voor het Natuurbeheer. 
Medewerker van de personeelsbladen van Gasunie en Ned. Aardolie M i j . Mede
werker aan excursies van Mijnbouw T . H . Delft. Is secretaris van de afdeling 
Twente van de N . G . V . 
Moge hij nog vele jaren in goede gezondheid voor onze vereniging werkzaam zijn. 
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In de groeve 
Loshakken gesteente Foto NAM. 

Stukslaan Foto NAM. 

Zitten er fossielen in? Foto N.AM. 

Puinruimen Foto NA. M. 

Wegkruien naar het depot. Rechts een 
jonge medewerkster. Manon Kerkhof die 
nooit ontbreekt. 
Let op de welige plantengroei na 10 jaar. 
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Naamgeving van straat achter de groeve 
Planten van het naambordje. Op de foto v.l.n.r. 2e penninmeester T. Jannink, W.F. 
Anderson, Mevr. Anderson en Mevrouw Smit. De gemeenteambtenaren de heren Jan-
si nk en Kuipers en leerlingen van de Aloysiusschool zijnde medewerkers in de Staring-
groeve. Foto N. A.M. 

Geridderd. Van links naar rechts Burgemeester W.M.A. Peters, W.F. Anderson, Mevr. 
W.H. Anderson. foto N.A.M. 
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