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n sliepsteen 

De Historische Sociëteit Enschede-Lonneker heeft de naam 
'n sliepsteen' gekozen om de leden te prikkelen, hun geest te 
scherpen en hen te stimuleren dit kwartaalschrift in stand te 
helpen houden, door er zelf regelmatig bijdragen aan te 
leveren. Gedacht wordt aan beschrijvingen van resultaten van 
eigen onderzoek, ontboezemingen - of zo maar een gedicht - 
in de moodersproak, enzovoort. 
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V oorwoord 
Waarom boeit de historie 
van onze stad ons toch zo? 
,,Enschede toch, hoe gemoderniseerd. twistte eens met Oldenzaal, over de jaren die ze beleefden. en in een. 
nog te Oldenzaal aanwezig document, voerde Enschede in allen ernst hare stichting op, tot het eerste drooge 
jaar nà den zondvloed. Oldenzaal dat haast nooit lacht. heeft op de Enschede'sche gasconnade geschaterd". 

H. Boom in zijn Reisportefeuille 
voor Overijssel in 1846. 

Iedereen stelt zich wel eens de vraag: wie 
ben ik en waar kom ik vandaan? En ieder, 
die vanuit de plaats of het land van zijn 
geboorte ergens anders terecht komt, 
stelt zich wel eens de vraag: wat is dat 
hier voor een stad of een land. waar ik ben 
komen wonen, wat zijn dat voor mensen, 
die hier nog meer wonen, wat zijn hun 
gewoontes en hoe zijn ze in hun omgang 
en wat al niet meer? ,,Wat sind dat van 
leu?" vragen we op z'n Twents en we 
bedoelen: ,,Wat zijn dat voor lieden?" 
Welnu: wij zijn lieden van Enschede, dat 
wil zeggen: wij hóren bij Enschede en wij 
zijn er gelukkig mee, dat we van Ensche- 
de zijn. En waar je van bent daar hou je 
van en waar je van houdt, daar wil je van 
praten en schrijven, voor anderen die je 

óók graag van Enschede wilt doen hou- 
den. Gedeelde liefde is immers dubbele 
liefde. Waar het hier nu over gaat zijn 
onze pogingen, iets van onszelf van de 
grond te krijgen. Iets dat moet kunnen 
uitgroeien tot een eigen orgaan dat zó 
interessant moet worden, dat het voor 
een breder publiek toegankelijk is als 
boeiende leesstof èn studiemateriaal 
over het oude Enschede en het oude Lon- 
neker. Dat eigen orgaan, waarvan hier 
het eerste nummer voor u ligt, wordt 
voornamelijk door leden en lezers ver- 
zorgd. Het streven is daarbij in de eerste 
plaats, de aandacht te vestigen op en 
belangstelling te wekken voor historische 
onderwerpen, die de moeite van het lezen 
waard zijn. Veel weten is veel lief kunnen 

Johan Buursink: ..Onze stad is een stuk van ons 
leven en de historie van onze stad is een stuk van de 
achtergrond, waartegen ons leven zich afspeel?". 

hebben en wie veel lief heeft, wil ook veel 
weten van hetgeen hij lief heeft. Onze 
stad is een stuk van ons leven en de histo- 
rie van onze stad is een stuk van de ach- 
tergrond, waartegen ons leven zich af- 
speelt. Zonder die achtergrond zouden 
wij een stuk leegheid om ons heen heb- 
ben. Daarom boeit de historie van onze 
stad ons zo! 

JOHAN BUURSINK 
Erevoorzit ter 
Historische Sociëteit 
Enschede-Lonneker 
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Lonneker gemeentehuis 
moet behouden blijven 

Het pand Hengelosestraat 52. waarin thans de 
Krediet- en Spaarbank is gevestigd. was eens het 
gemeentehuis van Lonneker. Sommige Lonneker- 
naren spraken van het .,hwndehoes". omdar zij op 
de secretarie (al meer dan 150 jaar geleden) hun 
hond moest laten registreren. 

Op het pand Hengelosestraat 52, tegen- 
over de brandweerkazerne, staat in grote 
neonletters: ,,Krediet- en Spaarbank". 
Als deze bank, zoals in de krant is aange- 
kondigd, binnen afzienbare tijd naar 
Markt 1 verhuist, zullen de letters wel 
worden verwijderd. Blijkens een make- 
laarsaffiche voor een der ramen, is het 
gebouw te koop. Hopelijk zal het, als het 
van eigenaar verwisselt, niet onder de 
slopershamer vallen, want het heeft, al is 
het niet bijzonder mooi, beslist histori- 
sche waarde. 
De gevelsteen herinnert ons er nl. aan dat 
we hier te maken hebben met het vroege- 
re gemeentehuis van Lonneker. De steen 
stelt het Lonneker wapen voor: een vijf- 
hoekige gebastioneerde schans van goud 
op een zilveren veld met een rode dwars- 
balk met daaronder de tekst ,,Gemeente- 
bestuur van Lonneker". De vijf hoeken 
herinneren aan het feit dat de gemeente 
Lonneker vrdeger was samengesteld uit 
vijf marken: Lonneker - Driene - Twekke- 
10 - Usselo - Esmarke. 

Het wapen van de gemeente Lonneker, zoals 
het thans nog te vinden is in de gevel van de 
Krediet- en Spaarbank, Hengelosestraat 52. 

In het begin van de 19e eeuw werd ge- 
woontegetrouw het huis van de burge- 
meester als gemeentehuis gebruikt. 
Raadsvergaderingen hield men echter in 
een gehuurd lokaal. In de vijftiger jaren 
gebeurde dit in de herberg van Hesselink 
aan de Marktstraatlhoek Achterstraat. 
(Is nu Stadsgravenstraat.) Het steeds op- 
nieuw verhuizen naar de woning van de 
nieuwgekozen burgemeester was kost- 
baar en lastig. (Denk bijv. aan het ar- 
chief!) Een eigen gemeentehuis zou na- 
tuurlijk ook meer representatief zijn. 

In 1859, na de plotselinge dood van bur- 
gemeester W.P.C. Pennink, besloot men 

dan ook een afzonderlijk gemeentehuis 
te bouwen. De gemeentesecretaris kreeg 
de opdracht uit te zien naar een geschikt 
bouwterrein van tien roeden (= 140 m2) 
aan de weg naar Hengelo, Oldenzaal, 
Haaksbergen of Gronau. Uiteindelijk 
koos het gemeentebestuur een stuk 
,,bouwland, gelegen in het Groot Wage- 
ler en Walhof, perceelsgrootte 1370 
m2", waarvan Johanna Mulder, weduwe 
van Jan Wooldrik van beroep tapster, 
eigenaresse was. Het lag precies tegen- 
over de herberg ,,Het Fortuin". In het 
bestek staat dat de aanbesteding plaats- 
vond op 28 december 1860 in het loge- 
ment ,,Den Klomp te Enschede". De 
bouw werd gegund aan ,,de minste in- 
schrijver Herman Tönis, koopman voor 
de leverancier en metselaar te Enschede, 
die tot medeaannemer heeft gesteld Ba- 
rend Berkenvelder, timmerman te En- 
schede, ,,die zich bij deze verbindt voor 
de rigtige en getrouwe uitvoering voor 
het contract", voor f 4.195,-. Het werk 
moest ,,geheel voltooid zijn en opgele- 

verd worden voor den eersten Augustus 
186 1, zullende de aannemer voor iederen 
dag die daarmee in gebreke blijft, beta- 
len ene boete van vijf gulden, die hem van 
de aannemingssom zal worden afge- 
kort". 
In het bestek'staat verder o.a. dat voor de 
rondgaande buitenmuren en gevels ,,een- 
kleurige steenen van de steenovens van 
Enschede of Hengelo" gebruikt moesten 
worden, terwijl de aannemer de kap dien- 
de te behangen met ,,beste, eenkleurige, 
gare blaauwe Vriesche pannen". Onder 
alle raamkozijnen kwaxÏen ,,Bentheimer 
steenen drumpels". Helaas is een bouw- 
tekening niet bewaard gebleven. 

Hoondehoes 
In deze tijd kreeg het Lonneker gemeen- 
tehuis de bijnaam ,,hoondehoes7', het- 
geen L.A. Stroink verklaart Qit het feit 
dat ingezetenen in Lonneker vóór 1 juni 
1868 hun honden moesten melden op de 
secretarie. Zelf hoorden we van een ou- 
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dere Lonnekenaar de benaming ,,hoon- 
dekouw" (hondenkooi). 

Al in 1874 is dit gemeentehuis uit zijn 
jasje gegroeid, ,,de vermeerdering der 
bevolking maakt meer behoefte aan 
ruimte". Er is een bovenverdieping ge- 
pland, zodat de raadskamer naar boven 
kan en op de benedenverdieping een bur- 
gemeesterskamer en een ,,bodenkamer 
waar personen kunnen wachten" kunnen 
worden ingericht. In de raadsvergade- 
ring van 5-8-1 874 zijn de meningen over 
de onmiddellijke ,,vertimmeringw nogal 
verdeeld. Over het algemeen ziet men er 
de noodzaak wel van in maar hoe komt 
men aan de benodigde gelden? De voor- 
zitter A.W. Storm v. 's-Gravensande 
vindt dat er beslist ,,geen ruimte is om 
goed te werken, dat f 80,- á f 100,- inte- 
rest toch gevonden kan worden". Als een 
raadslid nog tegenstribbelt, oppert de 
voorzitter: ,,Ik bespaar alle kosten van 
een veldwachter, van wegen enz. en wijs 
de middelen aan; de gemeentehuizen zijn 
elders beter". Uiteindelijk besluit men 
met 9 tegen 4 stemmen de verbouwing 
van het gemeentehuis nog in hetzelfde 
jaar door te laten gaan en in een volgende 
vergadering dat J.J. Fijlstra de bouwte- 
kening mag maken en dat de kosten niet 
boven de f 1760,- mogen komen. 
Het gemeenteraadslid H.J. van Heek 
vindt dat men speciaal goed moet letten 
op het smeedwerk en vooral ook op de 
verf om ,,geen petroleum voors handolie 
te bekomen". 
Het karwei wordt op 24-8-1874 in het 
gemeentehuis zelf uitbesteed aan Jan 
Schreurs, aannemer te Lonneker, en de 
medeaannemers Gt. Beltman A.J. Zoon, 
aannemer te Enschede en Gerrit Robers, 
K. Zoon, meestertimmerman te Lonne- 
ker. De heren krijgen er drie maanden de 
tijd voor op straffe van f 10,- boete ,,voor 
iederen dag nawerk". Omdat de werk- 
zaamheden aan de secretarie op dat mo- 
ment beslist geen verplaatsing toelaten 
en het bovendien toch al laat in het sei- 
zoen is, mag de aannemer pas in maart 
1875 beginnen. Voor de tijd van de ver- 
bouwing huurt men voor f 5,- per week 
een lokaal van H.C. Amelink-Ensink, we- 
duwe van kastelein Hermannus Ame- 
link, wier logement later als pastorie van 
de St. Jozefkerk ingericht wordt. 
Iets van het reilen en zeilen in dit ge- 
meentehuis is ons overgeleverd door een 
oudere inwoner van Lonneker: 

Getuigen 
- Bij het aangeven van een kind moesten 
twee getuigen aanwezig zijn. Kon men 
niet aan deze eis voldoen dan stapte men 
gewoonweg aan de overkant de herberg 
,,De Hooiberg" binnen, waar de bezoe- 
kers maar wat graag voor een borrel wil- 
den ,,getuigenw. 

- Om de veldwachter te ontlasten werd in 
1896 een gemeentebode aangesteld. De 
bode Ankoné kon lezen noch schrijven. 
Toch kon hij zich uitstekend redden. Als 
hij brieven moest bezorgen waarvan het 
adres mondeling meegedeeld was, kon 
hij zichzelf niet kontroleren. Maar wie 
niet sterk is moet slim zijn! Hij hield dan 
een of andere schooljongen aan met het 
smoesje: ,,Too jong, ik heb de bril ver- 
getn, leas mie efn vuur wat hier steet". 

Blijkbaar is het ook in die tijd goed wo- 
nen in de gemeente Lonneker, gezien een 
krantebericht in de Enschedeesche Cou- 
rant van 22-8-1874: ,,Als eene bijzonder- 
heid(!) wordt vermeld dat in de gemeente 
Lonneker, met eene bevolking van ruim 
11.500 zielen in 20 dagen slechts twee 
sterfgevallen zijn voorgekomen". Dat 
het er in deze prachtige landelijke ge- 
meente niet altijd even rustig aan t o e  
gaat, laat de advertentie zien die we in 
diezelfde krant tegenkomen op 15-2- 

- 

&EREB i'd., i o p L ~ ~ n d ~  ;'. den %oen ~e: 
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Nieuwbouw 

Rond de eeuwwisseling is het bevohgs- 
aantal dusdanig toegenomen dat burge 
meester E. Jacobs in de gemeenteraads- 
vergadering van 21-8-1904 vertwijfeld 
uitroept: ,,het (gemeentehuis) voldoet 
niet meer aan mátig gestelde eischen!" 
Terwijl alle leden aanwezig zijn, wordt 
dan ook op 3 april 1905 met I l tegen 4 
stemmen besloten om het gemeentehuis 
te verbouwen. Dit keer kan Lonneker 
echter niet meer alleen beslissen over de 
verbouwing. Het moet daarvoor toestem- 
ming vragen aan Enschede. Per 1-1-1 884 
is het Lonneker gemeentehuis namelijk 
door een grenswijziging in de gemeente 
Enschede komen te liggen. Enschede 
geeft niet onmiddellijk haar goedkeuring 
aan de plannen van Lonneker omdat de 
verbouwing zó radicaal is, dat Enschede 
er nieuwbouw in ziet en dan geldt dat 

Lorneker zich aan de nimwe @&I te 
houden heeft! Uteindelij'k Muit Lsn- 
neker de problemen te omzaden door op 
de bestaande fundahg te barwem d;a- 
wijl de voorgevel gedeelteiij. blijftstaaq, 
waarmee Enschede wel kan imkmmea 
De bouwtekeningen waden gemaakt 
door architect H.E. Zeggehk De d- 
voering wordt gegund aan Hermmms te 
Lintelo en Chrbhm Oaerbsdc, m- 
weegende dat op de dditeit m g ~ -  

noemde - en m- 
niets valt af te dingenn- mor de mm van 
f 12.200,- en op voorwaarde ,dat deze 
bouw met toebehoren kant en klaar $s 
reed zij voor of op den l5áen September 
1905 enwelopverbemkeenertnx%em 
f 5,- per dag, zaomede f 3, opzich- 
ten per dag voor elken dag nawerkmm- 
h de gemeenteraah- wm 
4-5-1905 wordt v00ge9teld 
de verbouwing het oude gebouw wan de 
,,Lorneker CoÖjmatiewe hmbmmm- 
bank en H a n d e ~ g i n b n  aan de 
Hengelasestraat te gebmkm als ge- 
meentehuis en het -te 
van het pakhuis ais madsad A~IS de 
voorzitter meedeelt dat het besbnnr er- 
van een huur van fl, per dag - 
vinden de raadsleden dit d b hmg 
,,daar toch slechts een g e k e k  wan h% 
gebouw wordt gebruiktn- Op w d  
van de heer Ter Haar si= Dmiste d 
f 0,SO voorgesteld ,wat dem Raad meer 
dan voldoende voorkomtn. 

I.. 
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zijn mening ,,is zij eer te laat dan te vroeg 
gekomeny'. 
Bijna het hele personeel en de politie 
gaan over in dienst van Enschede. Alle 
bescheiden worden naar Enschede over- 
gebracht. Het nieuwe gemeentehuis 
(Hengelosestraat 40) wordt meteen ont- 
ruimd; het oude gemeentehuis verliest 
haar eervolle funktie maar biijft toch nog 
in gebruik als kantoor van De Dienst van 
Maatschappelijk Hulpbetoon o.l.v. de 
voormalige Lonneker Loco-secretaris de 
heer J.B. Konings. 

Hobbel 
In de laatste oorlogsjaren krijgt het 
plaatselijk kantoor van het Rijksbureau 
Voedselvoorziening onder supervisie van 
de heer A. Hobbel hier onderdak. De 
boeren kunnen hier distributiebonnen 
halen voor elk vervoer van landbouwpro- 
dukten (graan, meel, zaaigoed, veevoer 
enz). Ook voor het slachten van vee moet 
je eerst een vergunning vragen bij ,,het 
kantoor van Hobbel". Enschedeërs, die 
hun volkstuintjes ver uit de buurt heb- 
ben, moeten eerst naar zijn kantoor voor 
ze hun oogst mogen vervoeren. Een ver- 
gunning is onmisbaar! De controleurs da- 
gen overal op en zonder vergunning ben 
je de groente uit eigen tuin kwijt in die 
tijd van grote voedselschaarste. Geluk- 
kig is het bureau bij A. Hobbel ,,in goede 
handen". 
In 1957 wordt ,,'t oalde gemeentehoes 
van Lönnker" door de gemeente ver- 
kocht aan de Interkommunale Volkskre- 
dietbank. Wie de nieuwe bewoner gaat 
worden is tot op heden niet bekend. 

Het jaartal 1905 op de voorgevel boven 
het bordes plaatst het gebouw in de perio- 
de van de Jugendstil. Inderdaad treft 
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men aan de voorgevel iets van die stijl 
aan, bijv. op de vullingen boven de kozij- 
nen aan de voorgevel. 
Veel meer in het oog valt echter de neo- 
romaanse rondboogfries langs de dak- 
rand. De boogjes van deze fries steunen 
op negen kleine consoles in de vorm van 
leeuwekopjes. 
De pleisterlaag onder de eerste verdie- 
ping is zo aangebracht dat het lijkt of er 
natuursteen gebruikt is, hetgeen herin- 
nert aan het neo-classicisme. 
Architect H.E. Zeggelink heeft dus dui- 
delijk niet gestreefd naar één bepaalde 
stijl. 
Wat het gebruikte materiaal betreft nog 
het volgende: de profiel- en sierstenen 
zijn afkomstig van de fabriek Van de Loo 
te Dieren. Bentheimer steen is helemaal 
niet meer gebruikt; stoepplaat, drempels 
en brievenbus zijn van Escausijnse steen, 
een hardsteen die afkomstig is uit Ecaus- 
sines in Belgisch Brabant. Op het dak 
tenslotte liggen éénkleurige donkerblau- 
we tweegolfspannen en de daarbij beho- 
rende vorstpannen. Is de buitenkant nog- 
al sober, hetzelfde geldt voor het inte- 
rieur. In de benedengang bevindt zich 
links de balie van wat vroeger de burger- 
lijke stand was. Ze wordt overwelfd door 
een grote boog. Verderop komt men in 
wat eens de kamer van de secretaris en 
het stemlokaal was. Op de eerste verdie-' 
ping bevindt zich aan de kant van de 
Hengelosestraat een grote zaal over de 
hele breedte van het gebouw. Daar hangt 
aan een muur een vrij groot, in blankglas 
geslepen wapen van de gemeente Lonne- 
~ker. Het lijkt ons meer bestemd om voor 
een raam te hangen. De wanden van die 
zaal zijn nog betengeld en het gestuca- 
doorde plafond is voorzien van fraaie Ju- 
gendstilversiering. Helaas is deze door 
het aanbrengen van neonverlichting iets 
beschadigd. 

GEMEENTIRAAU VAN ENSCHEDE, 
m T m 0 I . S ~  

Pelikanen 
In de vroegere raadszaal aan de achter- 
kant bevindt zich ook een prachtig pla- 
fond: 
in de vier hoeken zijn uilen afgebeeld en 
in het midden zitten twee rozetten met 
elk vier pelikanen, die zich in de borst 
prikken om met het bloed hun jongen te 
voeden. De bedoeling van deze afbeel- 
dingen lijkt ons duidelijk: Raadslieden 
die hun ogen opslaan worden eraan herin- 
nerd dat zij zowel zorgzaam als wijs moe- 
ten ziin. 
~e lemaa l  boven bevinden zich voor en 
achter grote zolders met mooie balken- 
constructies. Op de achterste zolder 
steekt uit een binnenmuur een koperen 
buis met kraantje, dat nog herinnert aan 
de vroegere gasverlichting. 
Bezienswaardig zijn verder verschillen- 
de radiatoren die voorzien zijn van grilli- 
ge plantenmotieven. 

Hengelosestraat 52 was tientallen jaren 
.het middelpunt van de gemeente Lonne- 
ker. Toen het touwtrekken tussen En- 
schede en Lonneker begon, hield men 
daar het ene uiteinde vast en dat met 
grote betrokkenheid. Om die redenen be- 
zit het gebouw o.i. zoveel historische 
waarde dat het behouden zou moeten 
blijven. Het feit dat het interieur een 
aantal fraaie elementen bezit, kan die 
mening alleen nog maar onderstrepen. 

P.H.L. Spee 
G.M. Spee-Kolkhuis Tanke 

Bronnen: 
Archief gemeente Enschede. Inventarisstukken nrs. 15-23-29-31- 
32-43-49-5643-536-54e775-1072 Dossier Hengelosestr. 52 
Kadaster gemeente Enschede: Sectie C 21 89 
Enschedeesche Courant 1874 - 1883 - 1887 
Twentsch DagbladTubantiaen Enschedeeschecourant 1905- 1908 
- 1909 - 1910- 1919 - 1934. 
L.A. Stmink: Stad en Land van Twente. Enschede. 1966. tweede 
druk. 



Gert Jan van Hennik 
van Santjans Gert Jan 

Hij is u> gehecht aan dat ,,laandW en hij 
kan werkelijk tot tranens toe bewogen 
raken door een ingreep m ,,zijnw natuur. 
Hij zegt: ,,Ais ik een tak van een boom 
snijd, snijd ik in m'n eigen ziel en als er 
een boom moet worden gekapt, draai ik 
er wel een jaar omheen. Vroeger was het 
nog erger, omdat ik toen niet wist dat de 
natuur moet worden begeleid". 
De Historische W e t e i t  bood hem een 

heeft opgenomen, die te maken hebben 
met of leiden naar plekjes, waar natuur, 
cultuur en historie in ere worden gehou- 
den. 
Hij kan het zelfs niet laten zijn trouwe 
gasten eik jaar een persoonlijke brief te 
schrijven, een brief, waarin hij zich over- 
eenkomstig zijn aard en vanuit een diep 
geloof manifesteert als een man van les- 
sen, gebaseerd op die drie elementen en 
op het weten, dat er meer tussen hemel en 
aarde is, dan wij bevroeden, Wat niet 
betekent, dat die lessen niet zonnig zijn. 
In zijn leven straalt (schijnbaar altijd) de 
zon. Maar hoeveel zon'ook, Gerrit ter 
Welle realiseert zich donders goed dat 
eens, rapper dan we allen denken, de 
kleumpkes (voorgoed) oet zölt goan. Ik 

Gert Jnn van Hennik van Santjans Gert Jan (ter Welle) met kipske op.piepke en kleumpkes 
an en ne bokse van mesjester. 

paar jaar geleden een groot ouderwets 
bakboes aan. Dat kon nergens anders 
worden geplaatst, dan daar, waar een eik 
stond. Kort nadat die was gekapt, stak er 
een storm op. En wat gebeurde? De zes- 
tig jaar oude Meidoorn, die altijd in de 
luwte van zijn vriend, de eik, had ge- 
staan, viel om en stierf. 
Gerrit ter Welle: ,,Ik weet, wij moeten in 
de natuur met compromissen leven, 
maar wat had ik een paar slechte dagen. 
Ik voelde me de moordenaar van een 
vriend, die rnemeer dan dierbaar was". 
Geen wonder dat Gerrit ter Welle in zijn 
programma's, elk jaar weer anders, uit- 
sluitend onderwerpen en dagtochten 

wil maar zeggen, licht hij toe, dat ik 
graag van dag tot dag mijn tijd zo harmo- 
nieus mogelijk, ,,want de tied vlög", wil 
besteden. 
Die instelling komt waarschijnlijk van 
grootvader Santjans Gert Jan, die altijd 
ijverig, maar toch goedgehumeurd zand 
waste en dat uitventte bij de boeren, die 
er hun vloeren, vaak sierlijk, mee be- 
strooiden. 
Dat hij zo blijven moge. Menigeen zal 
hem dankbaar zijn. 

Ricus Hertsenberg 

n Sliepsteen 



n Gealdbuul 

n Gealdbuul is een gedicht, dat ik maakte ria de velegesprekken, die ikhad tijdens het veldnamenonderzoek, 
waar de meest interessante dingen ter sprake kwamen. In een buurt vernam ik, wat daar eens was gebeurd. 
Geld kan alles, doet alles, praat mee. Als je geen geld hebt, ben je nergens. Het verhaal van Betske gaat over 
een boertje, dat, doordat het geen geld had, ookniets had te vertellen. Dit veranderdeechter, toen hij door het 
winnen van een grote prijs uit een loterij meer in aanzien kwam. n Gealdbuul kuiern no beheurlikmet. Hoor 
maar eens naar dit op waarheid berustende verhaal. 

Wa'k no van Köttersbets vertel is wearklik woar, 
t kealke wearkn met völ plezeer mer har t echt wa zwoar. 
t Har belangstelling en völ leevebri-j, 
in de ontwikkeling van de boerderi-j. 
Vuur dat grote spul har e ja gen duitn, 
kon noar ne loopstal ja wafluitn. 

Op vergaderingn was t ,  dat men Bets geriegeld zag 
en hee lostern aait met völ andach. 
An hem wat vroagn dat deern ze nich, 
want ne kötter was nich van gewich. 
Wat de grootn zeern, dat was ja wet, 
de kleinn wörn wal vaak in t heukske zet. 

Bets gung het good en hee har geluk, 
kreeg deur n lot völ geald in n tuk. 
Hee kochn t spulke en luk groond der bi-j, 
wus hoo het mos en bouwn ni-j. 
Ne stal met driefmes en ne melkmesien, 
zien knipke kon t noo better lien. 

t Gung noar ne vergadering op ne dag 
t Was of hem toen ja alman zag. 
Kom iets noar vuurt, zo wör der zeg, 
wat leu gungn a vuur hem oet de weg. 
n Vuurzitter begun en dee los de vergadering, 
t gung oawer weagn en ne verkaveling. 
An zon projekt zit vaak völ haakn en oogn an 
en Bets wör now vroagd: wat duch die doar van? 
De leu keekn en wadn beni-jd, wat e zo1 zegn 
en zagn hem toen de knip op de toafel legn. 
He reup toen duur de zaal heel hard: 
zeg, gealdbuul, heurs dat nich, ze vroagt die wat! 

Herman Engbers 



Alom klinkt gejuich, gejuich uit duizenden kelen. 
Direct worden ankertouwen uitgeworpen en het 
bevel ,,herunterholen" schalt. Onmiddellijk na de 
landing speelt de Enschedese politiekapel het 
,,Deutschtandlied" en burgemeester Edo Bergsma 
spreekt van banden aanhalen met het .,nijvere, 
lieflijke. prachtig golvende Twente". 

De totstandkoming van het vliegveld 
Twente onder de bezielende leiding van 
Baron J.W.J. de Vos van Steenwijk, met 
enthousiaste medewerking van de ge- 
meentebesturen van Enschede, Hengelo, 
Lonneker en Oldenzaal, had als oogmerk 
betere verbindingen te creëren tussen on- 
ze streek en andere gewesten. Na de ope- 
ning van ,,Twenten op 3 1 augustus 193 1 
door de legendarische burgemeester Edo 
Bergsma, voorzitter van de ,,N.V. Lucht- 
vaartterrein Twente", bestond er nog 
geen geregelde luchtlijndienst naar an- 
dere vliegvelden. Eerst op 11 juni 1932 
startte de K.L.M. een geregelde dienst 
op Schiphol en men dacht dit heuglijke 
feit het beste te kunnen vieren met het 
organiseren van een bijzonder lucht- 
vaartevenement, de landing op de Twent- 
se luchthaven van het luchtschip, de 
,,LZ-127 Graf Zeppelin", dat enkele ja- 
ren eerder, door zijn reis rond de aardbol, 
wereldbefaamd was geworden. 

Jac. Kleiboer 
De organisatie van dit geweldige gebeu- 
ren werd in handen gegeven van de in 
december j.1. op 86-jarige leeftijd overle- 
den oud-Enschedeër Jac. Kleiboer, die in 
zijn leven door het organiseren van grote 
tentoonstellingen en publieksmanifesta- 
ties, naam maakte. Hij was het, die voor 
ons gewest de landing van het giganti- 
sche luchtschip wist te bewerkstelligen. 
Wat was er nu zo bijzonder aan zo'n 
vaartuig? Het varen per luchtschip - niet 
meer dan een gondel, die is vastgemaakt 
aan een grote met gas gevulde ballon - 
was al langer bekend. Met ,,La France" 
was op 9 augustus 1884 al bewezen dat 
met luchtschepen volledig gecontroleer- 
de vluchten waren te maken. 

Wereldwonder 
Het aanschouwen van nabij van zo'n ge- 
vaarte stond voor velen gelijk aan het 
beleven van een wereldwonder. De om- 
vang van de schepen, die tussen 1920 en 
1935 werden gebouwd, werd steeds gro- 
ter. Het was me dan ook wat toen de 
Duitsers een luchtschip op stapel zetten, 
dat niet minder dan vier miljoen Reichs- 
mark zou gaan kosten en het was op 8 juli 
1928, de 90ste verjaardag van de beken- 
de constructeur, graaf Ferdinand von 
Zeppelin, dat diens dochter het nieuwe 
bestuurbare vaartuig ten doop hield. Het 
gevaarte met een eigen gewicht van 58 
ton kon een last vervoeren van 107 ton. 

Zijn bemanning omvatte veertig perso- 
nen. Er was accommodatie voor tiental- 
len passagiers. De totale' lengte was 
236,60 m. en zijn grootste doorsnede 
30.50 m. De ,,Zepp" werd voortbewogen 
door een vijftal 12-cilinder motoren, elk 
met een vermogen van 580 pk. Chef- 
vlieger Hugo Eckener wilde bewijzen dat 
zijn vaartuig superieur was aan de con- 
current, het vliegtuig. Het schip zou in 
totaal 590 vluchten makenmet een totale 
lengte van 1.695.272 km, Tot 1937 bleef 
de Graf Zeppelin voor het maken van 
lijnvluchten in gebruik. Vervolgens deed 
het vaartuig dienst als museum, totdat 
het in het voorjaar van 1940 op bevel van 
Reichsmarschall Göring werd gesloopt. 

Een Zeppelin landde niet, zoals bij vlieg- 
tuigen het geval was, op wielen of iets 
dergelijks, ze werd om wegdrijven op de 
wind tegen te gaan, verankerd aan een 
mast en aan de grond. Aangezien het 
vliegveld niet voorzien was van dergelij- 
ke voorzieningen, recruteerde het orga- 
nisatiecomité een 200-tal gymnasten, die 
groepsgewijs tot taak kregen de eenmaal 
uitgeworpen ankertouwen vast te hou- 
den, zolang het luchtschip aan de grond 
moest blijven. Op het veld zelf verrezen 
verder nog tenten voor diverse evene- 
menten, een radiostation werd ingericht 
en een tweetal buffetten werd opgesteld. 

Rondvlucht 
Hele klus 
Het werd voor de organisatoren een hele 
klus in 1932 om de zaken zó te regelen, 
dat de Zeppelin op ,,Twentew kon worden 
ontvangen. Het vliegveld, met zijn afme- 
tingen van rond 800 bij 800 meter, bezat 
nauwelijks voorzieningen om het lucht- 
schip en de toeschouwers te herbergen. 
Met grote voortvarendheid werden voor 
het verwachte, talrijke publiek, tribunes 
gebouwd en terreingedeelten afgezet, 
plaats biedend aan zo'n 70.000 mensen. 
Er verrezen ter hoogte van ,,Smulders", 
Hof Espelo", ,,Frans op de Bult" en nabij 
Lonneker wegafzettingen, waarbij kas- 
sa's werden geplaatst. Eveneens werden 
parkeerplaatsen voor rijwielen, auto's en 
bussen ingericht. Voor handhaving van 
de orde op en rondom het veld werden 74 
overheidsdienaars ingeschakeld, bene- 
vens een 300-tal kaartjesverkopers en - 
controleurs. 

Ook de Twentse textielindustrie liet zich 
niet onbetuigd bij de opfleuring van het 
evenement. Leerlingen van de Hogere 
Textielschool in Enschede weefden een 
tafellaken en badhanddoeken met de 
beeltenis van de Zeppelin boven Ensche- 
de erin, die de bemanningsleden en de 
passagiers zouden worden aangeboden. 
Het luchtschip zou in het kader van een 
rondvlucht boven Nederland op Twente 
landen, daar poststukken in ontvangst 
nemen, alsmede passagiers aan boord la- 
ten, om die, na een vlucht over de Wad- 
deneilanden, op het vliegveld Waalhaven 
bij Rotterdam af te zetten. Behalve Prins 
Hendrik, de minister van Verkeer en Wa- 
terstaat Mr. Reymer, en die van Defen- 
sie, Mr. Dr. Deckers, namens de Neder- 
landse overheid, zouden ook 33 andere 
passagiers instappen en ,,meevarenn. De 
enige Twentenaren in dit gezelschap wa- 
ren de Enschedeërs P. van Delden, H.J. 
en A.G.C. ter Kuile. 



werd door de lijke gezagvoerder van de Graf Zeppelin, 
Luchtvaartterrein Twente aan de die er deze keer helaas niet bij kan zijn - 

een bowl aan- dorstige kelen te smeren. Anderen bren- 
een wel- gen ,,Zeppelinwafelsw en ,,Kapitein Leh- 

mann-zonnebrillen" aan d e  man. 

De Zeppelin maakt zich klaar voor de landing. Op de voorgrond ,,'t Slöttelmös". Foto: 

Menigte 
Zaterdag 18 juni 1932: vanaf plm. 05.00 
uur stromen mensen uit alle windstreken 
toe, richting Twente, in het land zijn geen 
bussen meer te krijgen en men neemt 
nabij het vliegveld zelfs bussen uit 
'Frankrijk waar. De Deurningerstraat 
wordt afgesloten en gereserveerd voor 
het voet- en rijwielverkeer, terwijl zo'n 
4500 motorvoertuigen via de Oldenzaal- 
sestraat/Deventerweg in de richting van 
de parkeerplaatsen nabij het vliegveld 
worden gesluisd. 
Daar vinden ook een duizendtal bussen 
een halteplaats. Er spelen zich voor die 
dagen onvoorstelbare taferelen af in het 
tot dan toe zo rustige Twenteland. Stel je 
eens voor, er staan files met een lengte 
van 15 km en meer, en er worden meer 
dan 82.000 toegangsbewijzen verkocht! 
Groepjes belangstellenden zijn al een 
dag eerder bij het veld gearriveerd en 
sommigen brengen de nacht in de open 
lucht door: anderen vinden een ietwat 
gerieflijker onderkomen in hooibergen. 
Vele bedrijven en overheidsinstellingen 
hebben hun personeel tot 10.00 uur die 
morgen vrijaf gegeven en zeer velen ne- 
men de gelegenheid te baat, het gebeu- 
ren vanaf daken en andere hooggelegen 
objekten in de stad te aanschouwen. Dui- 
zenden, tienduizenden hebben zich rond- 
om het veld verzameld. Venters pogen 
met de verkoop van ,,originele Dr. Ecke- 
ner-limonade" - genoemd naar de eigen- 

H. Tattersall. 

Radiocontact 
Inmiddels, het-ii omstreeks half acht, 
heeft men op Twente radiocontact weten 
te leggen met de Zeppelin en vrijwel 
onmiddellijk stijgen van Twente enkele 
toestellen, waaronder ook de K.L.M.- 
Fokker F-V111 ,,pH-AEH" op, om de 
,,sigaarw tegemoet te vliegen. Boven de 
spoorlijn Dorsten-Borken, zo ongeveer 
nabij Haltern, wordt daadwerkelijk con- 
tact gemaakt en de toestellen van de 
Twentse Aeroclub zwermen als zoemen- 
de bijen om het gevaarte. Kapitein Leh- 
mann, gezagvoerder van de Zeppelin, de 
kapiteins Fleming en Von Schiller en de 
passagiers wuiven vanuit hun gerieflijke 
gondel naar de vliegtuigen die nu, paral- 
lel vliegend aan de Zeppelin, de weg wij- 
zen naar de eerste bestemming, het vlieg- 
veld Twente. 
Alras doemt de luchthaven recht vooruit 
op. Een prachtig panorama ontvouwt 
zich voor bemanning en passagiers van 
het luchtschip; overal waar men kijkt ziet 
men wuivende, druk gesticulerende men- 
sen en vooral op en nabij het vliegveld 
lijkt het op een verstoord mierennest. Op 
de grond wordt ondertussen de hemel 
afgezocht. Iedereen is vol spanning. Plot- 
seling gaat een teken van herkenning en 
verbazing door de massa's: ver weg aan 
de zuid-oostelijke gezichtseinder, onge- 
veer richting Glanerbrug, neemt men 
plotsklaps de Zeppelin, even boven de 
kruinen van de Oldenzaalsestraat vlie- 

gend, van terzijde waar. Langzaam, ter- 
gend langzaam komt het gevaarte voort- 
durend in omvang groeiend, nagenoeg 
geruisloos naderbij. Na enkele koerscor- 
recties te hebben uitgevoerd komt de 
reuze ,,sigaarn nu uit oostelijke richting 
over de bossen van Smulders aangevlo- 
gen, voortdurend hoogte verminderend, 
de kop in de wind. Op het vliegveld geeft 
een vlag met de wimpel van de Twent- 
sche Aeroclub de plaats aan, waar de 
stuurgondel na de landing ongeveer moet 
komen. Onder leiding van de heer Ecker 
in z'n hoedanigheid als voorzitter van het 
landingscomité en de heer Lamperz uit 
Friedrichshafen, wordt een teken met 
een fluit gegeven en een ieder neemt zijn 
vooraf bepaalde plaats in. Het monotone 
gebrom van de motoren Minkt nu luider 
en steeds dieper zakt de luchtreus tot hij 
nagenoeg zonder vaart, boven het veld 
aankomt. 
Alom klinkt gejuich en direct worden 
ankertouwen uitgeworpen en het bevel 
,,herunterholen" schalt. Spieren span- 
nen zich en langzaam maar zeker wordt 
de Zeppelin tegen de grond getrokken, zo 
gemakkelijk verloopt de landingsma- 
noeuvre: het is precies 08.10 uur. Snel 
daarna springen enkele bemanningsle- 
den uit de gondel, gevolgd door enige 
passagiers. 

AN BORD DES LUFTSCHIFFES )GRAF ZEPPELIN( 
H o l l a n d  - R u n d f o h r t  

im 18- mnt 1932 

- -- *-- 
P- 

Bchwarinala - Bachiorclla blau 
in aspic und alayonnsiae 

gelbsrippchcn 
mit Trütrel - Pastctchen 
umlcgt &t jungen Ccmüsan 
Oomischtc Salatplotto 

--- 
KURGARTEN+iOTEL FRIEDRICHSHAFEN 
m u " " w  & L- Z i .C l t "  T. b * 

Menukaart Graf Zeppelin. 

Muziek 
De Enschedese politiekapel speelt het 
,,Deutschlandlied" en na enkele formali- 
teiten richt Edo Bergsma het woord tot 
de gasten, waaronder ook de reeds om 
half acht, gearriveerde Prins Hendrik. 
Bergsma houdt een vurig betoog, waarin 
hij onder meer zegt: ,,Voor ons vliegveld 

n Sliepsteen 



Prins Hendrik aan boord van de Graf Zeppelin. Foto: H. Sprakel. 

&it U a& bij bet ~ario&al ~rbeib-Secretariaat. 
U., L... 

Dit pamflet bewijst dat er ook mensen waren. 
die een andere mening waren toegedaan. 

is deze eerste landing van de Graf Zeppe- 
lin een evenement van grote betekenis, en 
ik hoop dat het Uw aller belangstelling 
voor deze luchthaven zal doen ontwaken 
of doen stijgen, en dat dit ten goede zal 
komen aan het verkeer door de lucht, dat 
wij achten te zijn van zo'n grote economi- 
sche en ideële betekenis. Moge uw aan- 
wezigheid tevens de banden aanhalen en 
vaster snoeren tussen Holland en het niet 
alleen nijvere, maar ook zo lieflijke, 
prachtig golvende Twente". 

Na meerdere toespraken te hebben aan- 
gehoord en de nodige geschenken te heb- 
ben ontvangen, begeven de bemannings- 
leden en de passagiers zich aan boord van 
de Zeppelin. 
Onder het spelen van het ,,Wilhelmus" 
gaat ook de Prins aan boord en al snel 
klinkt Eckers stem: ,,AbwiegenW. Het is 
tien voor negen als vervolgens de moto- 
ren worden gestart en het sein ,,touwen 
los" wordt gegeven. Langzaam verheft 
het gevaarte zich van Twente's bodem, 
de menigte geniet en juicht. Na een keer 
over het veld te zijn gevlogen, verdwijnt 
het schip in noordoostelijke richting, na- 
gewuifd door duizenden. 
In verband met de vrij sterke wind, later 
die dag, wordt de tocht sterk bekort. 
Waalhaven wordt slechts kort aange- 
daan en alras wordt de terugtocht naar 
Friedrichshafen aanvaard. Het zal nog 
uren duren voordat de rust op en rondom 
het vliegveld Twente enigszins terug- 
keert. De Enschedese middenstand, met 
name de marktkooplieden, behalen om- 
zetten van ongekende hoogte. Voor velen 
zal deze dag een onvergetelijke blijken te 
zijn. 

A.M. Roding. 

stoe fmel 

ze hebt stoefmel veundn 
in t oslerven 
zon elfdoeznd jour ledn 
hebt der a leu wond 
t stoefmel 
hebt ze lign loatn 
t steuf te hard 
bie t stoetbakn 

ben frey 

limerick 

Nen slager in t dorp 
Oaverdeenkel 

heurn snachns n heel hard 
gereenkel. 

n Vearkn in nood 
har skötn nen kloot 
liek dwers duur de roet 

van n weenkel. 

ben frey 

Aander Eanske 
(De binnstad van Eanske is ovaalvörmig, en doa- 
rum neumt ze dat ,,t ei".) 

t Oalde geef a met de joarn 
stöarig hen in oonze stad. 
Ze köant toch ok nich alns 

spoarn; 
wat der west is. dat he'w had! 

Jou, t begint der op te liekn: 
doeznd dinge zoo mer vot! 
Ok vuur dee textielfebriekn 
was dit t leste leavnslot. 

Bint ze nich allaank an t böln 
oawer wat wie nooit hebt had: 
,,kuuroords' met ne baank vuur 

t spöln? 
wordt noe Eanske reuk'loos 

, ,R4 D"? 

Hoo t nog wordt, dat wee'w pas 
later. 

.,Woar möt t hen met al dat 
grei?, 

stad met singels zoonder water 
en doar binn in dat ei". 

ben frey 
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'Schweizerweg in Glanerbrug niet bekend? 

mij ligt het boekje ,,Honderdvijfen- 
tig jaar straatnamen in Enschede". 

ekje! Een aanwinst voor mijn 
ek! Al bladerend en lezend dwa- 
gedachten rond hetgeen ik lees 

een ik weet en niet weet; wat 
weer weten en wat misschien 

verloren gaat. Je  zou alles op moeten 
schrijven! 

1 Ik heb wel eens gedacht aan een groot 
documentatiecentrum over de Ensche- 
dese of Twentse (Textie1)geschiedenis; 
het plan ligt er nog altijd. Het is niet in 
bewerking genomen. Misschien komt het 
toch nog een keer zo ver. Per slot van 
rekening worden de computers steeds 
goedkoper. Wie weet? 
In het boekie staat bii ..Tubantiastraat" 
de geschie&nis van het bedrijf dat vóór 
spinnerij Tubantia daar gestaan heeft, en 
nooit in produktie kwam. Wat er niet 
staat is, dat deze ijzergieterij van Tim- 
mermans & Beissenhertz op de plek ge- 
bouwd werd waar Jhr. Charles de Maere 
zijn eerste renbaan aan liet leggen. Dit 
staat bij Stroink onder R 1832 I. Wat 
daar niet staat is het antwoord op mijn 
vraag, of de Maere deze renbaan reeds de 
naam Tubantia gegeven heeft. 't Zou 
kunnen. 

Achter in het boekje staan een aantal 
benamingen van wegen of straten, die 
men nu niet meer vindt. Daar staat, tot 
mijn niet geringe verrassing, ook de 
Schweizerweg bij. De verrassing was, 
dat de naam goed geschreven is. U moest 
eens weten hoeveel foutieve spellingen ik 
in de loop der tijd verzameld heb. De 
tweede verrassing was, dat er bij staat: 
,,de oorsprong van deze benaming is niet 
te achterhalen". Daar snap ik niets van; 
in elk geval kan ik zonder moeite een 
aantal mensen uit Glanerbrug opnoe- 
men, die het wel weten. 

PTT Kantoor 
Nu, ,,Schweizerweg9' ontleent zijn naam 
aan mijn grootvader, die daar ca. 1902 op 
de hoek een huis liet bouwen en er tot zijn 
dood woonde. Later werd het verhuurd 
aan de PTT. Het restaurant ,,de Post" 
herinnerde nog aan dit feit. (thans heet 
dit restaurant ,,MickyW). 
Er bestaat een oude aanzichtkaart van 
Glanerbrug met de ingang van onze weg 
in de twintiger jaren van deze eeuw. De 
naam is hier ,,Zwijsterweg". Hoe vreemd 
het ook mag klinken: ik vind die naam 
aldus nog niet eens zo gek gespeld. Dit 

moet ik natuurlijk wel een beetje toelich- 
ten. Wel, in Enschede heeft men met 
onze familienaam altiid wel wat moeite 
gehad. Je kunt hem moeilijk &spreken. 
En schrijven .... ? De moeilijkheden waren 
zoals te zien onoverkomeliik. 
Toen mijn grootvader zijn eerste kind bij 
de burgerlijke stand opgaf stond er een 
paar dagen later in de krant, dat er een 
Johanna Schulizer geboren was. De col- 
lega's op de fabriek vroegen dan ook naar 
verloop van tijd ,,of n kleann der nog nich 
was". Het misverstand kon toen snel op- 
gelost worden. Grootvader had de mand 
met gesmeerde wittebroodjes nog maar 
niet klaargemaakt, omdat men hem niet 
feliciteerde. Per slot van rekening moest 
nog blijken, of hij als ,,vrömdnV wel ge- 
accepteerd werd. Ik kan verzekeren, dat 
het wel in orde kwam. 
,,n Spier oonder n körk" lost vele pro- 
bleempjes op. 

Een andere annekdote over onze ,,moei- 
lijke" naam is door mijn vader overgele- 
verd. Toen hij voor de keuring moest, 
werd hij opgeroepen en kreeg een flinke 
uitbrander omdat hij zich niet onmiddel- 
lijk meldde. Zijn verklaring hielp hem 
niet veel. Op de lijst stond Sehweizer en 
dat had de sergeantmajoor duidelijk af- 
geroepen: Seeehweizer! Van dat trage 
reageren was men bij de militaire dienst 
niet gediend. Vader werd bij de land- 
storm ingedeeld. 

n Zwijster 
Maar dit verklaart nog niet, waarom ik 
toch foute spelling van onze naam nog 
niet zo gek vind. Mijn grootvader, mijn 
oom en mijn vader, en later ikzelf ook nog 
een tijdlang, waren bij de gewone man in 
de fabriek (spinnerij Eilermark en spin- 
nerij Tubantia) gewoon ,,n zwijster". Dat 
dit een familienaam was. daarvan was 

De heer W.F. Schweizer toont de oude briefkaart met foto van. zoals het onderschrift luidt: 
,,Zweizenueg met Postkantoor-Clanerbrug': Links het huis van de familie Schweizer, dat vele 
jaren als postkantoor dienst deed. De langste tijd werd hier de scepter gezwaaid door de heer 
Nieuwhoff. die bij zijn pensionering door de heer Schouwink werd opgevolgd. 

men zich niet bewust. Men sprak van 
Karel of Gerard of Willi ,,van n zwijs- 
ter". ,,Zwijster9' was dus van eigennaam 
,,SchweizerW tot een beroepsbenaming 
,,Zwijster vervormd. Zwijster was de 
man onder de directie van het bedrijf, die 
het voor het zeggen had en waar je met de 
problemen - ook met die van privé karak- 
ter - terecht kon. Per slot van rekening 
was grootvader naast ,,bovenbaas" in de 
fabriek ook nog voorzitter van de kerke- 
raad, commandant van de brandweer en 
president-commissaris van N.V. Water- 
leiding Glanerbrug. 

W.F Schweizer. 

n Sliepsteen 



Wissinks het 
van de Zuidmolen 
Wissinks Mö1 in Usselo droeg + 191 5 
een windvaantje met het wapen van En- 
schede. Dit is te zien op een aquarel van 
een zekere Scholten en wordt ook in de 
historische geschriften over Enschede en 
Lonneker bevestigd. De vraag komt nu 
op hoe een molen in Lonneker het wapen 
van Enschede kon dragen. Bij de her- 
bouw en restauratie van Wissinks Mö1 
werd gezocht naar de precieze vorm van 
het vaantje. Uit afbeeldingen van de mo- 
len (een aquarel en oude foto's) kon deze 
niet worden afgeleid. Toen de heer Ha- 
gens van het Rijksmuseum via de heer 
Robers van de Vereniging Wissinks Mö1 
van dit probleem hoorde, ging hij aan het 
speuren. Hij vond zowaar in de kelder 
van het museum een fragment van het 
oude windvaantje, vermoedelijk door de 
heer J.B. van Heek geschonken aan het 
museum, nadat het van de molen ge- 
waaid en beschadigd was. Ook uit dit 
fragment kon de oorspronkelijke vorm 
nog niet worden afgeleid. 

Model 

gemaakt van afbraakhout van die molen. 
Ter plaatse waar een windvaantje zou 
moeten zitten, zat slechts een gaatje. 
Ook hier zorgde de heer Hagens voor een 
verrassing. Hij vond ergens in het mu- 
seum het in het gaatje passende minia- 
tuurvaantje. Het fragment van het oor- 
spronkelijke vaantje kwam hier volko- 
men mee overeen. De gedachte lijkt dus 
alleszins gerechtvaardigd dat de wind- 
vaan van de Zuidmolen (na de afbraak) 
bij Wissinks Mö1 terecht gekomen is. 
Wellicht heeft de laatste molenaar of een 
gemeenteambtenaar (de Zuidmolen was 
een stadsmolen, vandaar het stadswa- 
pen) het aan één der Wissinks in Usselo 
overhandigd, niet bevroedend dat hier- 
mee al vroeg op de annexatie van Lonne- 
ker werd vooruitgelopen, zij het symbo- 
lisch. 
Volgens het oorspronkelijke concept 
werd een nieuw vaantje door de heer 
Robers gemaakt en op de Wissinks Mö1 
geplaatst en dit vaantje herinnert aldus 
nog aan onze oude Zuidmolen. 

De weende weait, 
t Vaantje zweait, 
De mölle dreait. 

A'j t verleedn eert 
Bi'j t heedn weerd 
Zo1 t dat wean, 
wat t vaantje leert? 

J. Meinema 
Nu staat er op de zolder van het museum 
een model van de vroegere Zuidmolen, 

wel met vaantje."~et een [;>ep is hetaop de &k van de molen zeker te zien. 



Kleinste kerkje Enschede 
staat aan Schipholtstraat 

werd ,,groot gedoopt". In 1909 kon een 
vaste voorganger, de heer J. v.d. Wende, 
worden benoemd. Hij kwam van Houti- 
gehage in Friesland. Deze J. v.d. Wende 
is hier vijftien jaar voorganger geweest 
en werd opgevolgd door de heer Loggers 
jr. uit Enschede, die deze functie tot 
1933 bekleedde. De heer Loggers had 

Aan de Schipholtstraat 62 staat mis- ding van een zekere Hendrik Knol. een grote boekwinkel aan de Hondekolk 
schien wel het kleinste kerkgebouwtje In 1900 verhuisden Jacob v.d. Woude, in Enschede. In 1930 werd het gebouwtje 
van Nederland, in elk geval het kleinste Karst Kooy en Wicher Nijmeyer naar uitgebreid..! Na het vertrek van de heer 
kerkgebouw in de gemeente Enschede. Glanerbrug, waar zij werk vonden bij Loggers leidden de broeders Diepenveen 

Het k e r ~ j e  u onopvallend door huizen ingeklemd. 

Dit kerkgebouwtje behoort toe aan de 
Vrije Zendingsgemeente. In de volks- 
mond draagt het gebouwtje de naam 
,,Klompenkerkje", maar ook de naam 
Gildekerkje komen wij wel eens tegen, 
genoemd naar de evangelist D. de Gilde. 
Het kerkje is in 1902 gesticht door Jacob 
v.d. Woude, Karst Kooy en Wicher Nij- 
meyer. Zij waren met nog enkele gezin- 
nen in 1896 naar Burgsteinfurt getrok- 
ken, omdat er in de streek vanwaar zij 
kwamen, de noordwesthoek van Overijs- 
sel, geen droog brood meer te verdienen 
was door het stilleggen van de veender- 
ijen. In de noordwesthoek van Overijssel 
kwamen zij bijeen voor hun godsdienst- 
oefeningen en dat wilden zij ook in Burg- 
steinfurt blijven doen. Er werden bijbel- 
lezingen gehouden bij de leden thuis. 
Ook hielden zij zondagsschool onder lei- 

spinnerij Eilermark en Van Delden te 
Gronau. De onderlinge godsdienstige 
bijeenkomsten werden in Glanerbrug 
voortgezet, meestal ten huize van de fa- 
milie Nijmeyer. De toeloop was van dien 
aard, dat er moest worden uitgezien naar 
een betere en grotere ruimte. Er werd 
gespaard voor een nieuw lokaal en reeds 
in 1902 werd een nieuw lokaal als kerk- 
ruimte gebouwd. Een gevelsteen in de 
voorgevel van het kerkje met de initialen 
,,J. v.d. W. 1902" houdt de herinnering 
daaraan levend. De leden van de gemeen- 
te maakten zelf het meubilair. Elke zon- 
dag werd er dienst gehouden. De zon- 
dagsschool, de jongelingsvereniging en 
de meisjesvereniging vonden er eveneens 
een onderkomen. Voorgangers H. 
Schaap uit Ossenzijl en Liefert Bijkerk 
uit Steenwijk bedienden er de doop. Er 

en Bennink de bijeenkomsten. Thans ko- 
men verschillende voorgangers uit de re- 
gio en van elders de diensten leiden. Mis- 
schien zijn wij niet volledig, maar de 
namen van de heren Veen, Mey, Witmer, 
Otten, Kooy en Van de Berg willen wij 
niet onvermeld laten. Zoals gezegd zit in 
de voorgevel van het gebouwtje een ge- 
denksteen met de initialen ,,J. v.d. W. 
1902". Het gevelsteentje zit links van de 
ingang. Boven de ingang zit een steen 
met het woord ,,Eben Haëzer". Zo klein 
als het kerkgebouwtje is, de dank van de 
gemeenteleden moet groot geweest zijn 
toen zij in de gevel het woord ,,Eben 
Haëzer" aanbrachten: Tot hier toe heeft 
de Heer ons geholpen. 

J.W. Berns en E. Prins 

n Sliepsteen 
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