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 Tiny Boom en Rinus Vergeer zien elkaar na bijna 65 jaar terug op de Hogeland-expositie.

Bijna 2000 bezoekers in zes weken 
heeft de tentoonstelling over het 
Hogeland in de Ontmoetingskerk 
getrokken. En dat terwijl de expo-
sitie maar twee dagen per week 
open kon zijn.  Het is duidelijk dat 
de wijk belangrijk is (geweest) 
voor veel mensen. De Twentsche 
Courant Tubantia wijdde er zelfs 
drie grote artikelen met veel foto’s 
aan: twee over de tentoonstelling 
van de Historische Sociëteit en 
een over de aantrekkelijkheid van 
de wijk nu. 

De duizendste bezoeker 
kwam uit Duitsland: 
Henriette Petry-Nijkamp, 
opgegroeid in de Padang-
straat. Zij kreeg bloemen 

en een jaar gratis ’n Sliepsteen. En 
zij was lang niet de enige die van 
buiten Enschede kwam. De ten-
toonstelling werd, net als destijds 
in de Deurningerstraat, ook een 
spontane reünie van mensen die 
elkaar soms meer dan veertig jaar 
niet gezien hadden.
De leden van de fotoverhalencom-
missie hebben hun kennis over 
het Hogeland uitgebreid kunnen 
aanvullen. Het gevolg is wel dat 
het nog zeker een jaar duurt voor 
er een boek over de wijk – Hoge-
land Vroeger en Nu - kan worden 
uitgebracht.
Al met al is de Historische Socië-
teit op een positieve manier in de 
belangstelling gekomen, mede ook 
door het werk van de onvermoei-
bare PR-commissie die elke week 
weer een grote stand inrichtte. 
Door een activiteit als deze worden 
de verhalen van een interessante 
stukje stad voor het nageslacht 
bewaard.

Hogeland-expositie groot succes

Foto: Jan Brummer

 De 1000e bezoeker van de Hogeland-ex-
positie: Henriëtte Nijkamp groeide op in de 
in de Padangstraat. Foto: Jan Breteler

 Fiep Borkens-Oude Wolbers opent de 
Hogeland-expositie. Zij heeft bijna 70 jaar in 
de Preangerstraat gewoond. Foto: Jan Brummer

 De Hogeland- 
expositie is 
voorbij.

Foto: Jan Brummer
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of g.h.bekkering@home.nl
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Onze documentatie is te raadplegen 
in Prismare, ruimte 1.07 Roomweg 167 
maandag 10-12 uur vrijdag 14-16 uur. 
Contribanten ontvangen ons kwartaalblad 
’n Sliepsteen www.shsel.nl De SHSEL heeft 
een ANBI-beschikking, dus schenkingen 
zijn fiscaal aftrekbaar.

Van geschiedenis kun je leren

Al een paar dagen loop ik te 
kauwen op een uitspraak van 
schrijver/journalist Ian Buruma 
in de Groene Amsterdammer: 
“De leeftijd van de gemiddelde 

lezer van serieuze kranten gaat gestaag 
omhoog.” Daarbij viel hem ook op dat 
de historische kennis van zijn studen-
ten vaak tekortschiet, omdat er in het 
onderwijs steeds minder aandacht aan 
geschiedenis wordt besteed.
 Ook in Enschede weten veel mensen te 
weinig over de geschiedenis van onze 
stad. Het is nog maar twee generaties 
geleden dat mijn opa na de staking bij 
Jannink uitgesloten werd van werk. Ook 
bij de aangesloten bedrijven, die zich 
hadden verbonden aan afspraken rond 
het Twentsche Stelsel. De grote stakin-
gen in de jaren twintig en dertig, de oor-
logsverklaring van de werkgevers aan 
de hele stad. Wie weet het nog? Sociale 
onrust, armoede en onrecht en slechte 
werkomstandigheden. 
Mede daardoor vond mijn vader dat zijn 
kinderen  maar beter niet in de textiel 
konden gaan werken. Ik denk dat de 
onaantrekkelijkheid van werken in de 
textiel voor de autochtone Enschedeërs 
er aan bij heeft gedragen dat werk-
nemers geworven moesten worden 
in Italië, Spanje, Turkije en Marokko. 
Ingevlogen voor een tijdelijk verblijf, 
maar na een aantal jaren hier gewoond 
te hebben toch verenigd met de familie. 
Kinderen gekregen die hier opgegroeid 
en geworteld zijn en die ‘autochtoon’ in 
ons Enschede werden. 
En daar, vanwege naam of uiterlijk, nu 
door sommige mensen die hun geschie-
denis niet kennen ‘weggezet’ worden als 
allochtoon. 
Mensen die geen kennis hebben van de 
geschiedenis zijn geneigd hun onvrede 
over de eigen situatie te wijten aan ‘die 
ander’. Die ander die geframed wordt 
als iemand die er eigenlijk niet bijhoort. 
Nationalistische prietpraat om de eigen 
superioriteit te benadrukken. Als ze daar 
op worden, gewezen is vaak de dood-
doener: “Ik heb er gewoon geen belang 
bij”! Dezelfde woorden waarmee nogal 
wat inwoners van Europa tegenwoordig 
de EU afdoen. Gebrek aan historische 
kennis of zelfoverschatting van de rol 
en positie van het eigen land. Het eigen 
land dat zonder toegang tot de Europe-
se markt met 500 miljoen inwoners voor 
de andere grote blokken in de wereld 

(China en de Verenigde Staten) echt niet 
meer van belang is. Van de geschiedenis 
kun je leren om fouten uit ons verleden 
vooral niet te herhalen.
Ook onze Historische Sociëteit is 
betrokken bij het levend houden van 
de geschiedenis van onze stad. We zijn 
onder andere bezig om een klein stukje 
voormalig spoor naar Ahaus weer zicht-
baar te maken langs de Buursestraat, in 
combinatie met de schuttingschilderij-
en. 
De cultuur-historische waarde van zo’n 
monumentje is dat het symbool staat 
voor het spoorlijnennet dat vroeger 
grondstoffen voor de textielindustrie 
vanuit alle windstreken onze stad bin-
nen bracht. Dat is nu niet meer zichtbaar, 
maar voor de ontwikkeling van onze 
stad onwaarschijnlijk belangrijk. Ook 
hier zie je een enkele buurtbewoner 
dat monumentje dan afdoen met de 
woorden “Daar heb ik geen belang bij”. 
Onze geschiedenis doet er toe! Dat is 
de bestaansgrond van de Historische 
Sociëteit.

Dick Buursink

https://www.facebook.com/SHSEL/

Geen vaste  
sociëteitsavonden

 Zoals in de vorige ’n Hoesbreef 
gemeld, behoren de vaste sociëteits-
avonden met ingang van dit nieuwe 
SHSEL-seizoen tot het verleden. Helaas 
heeft zich niemand gemeld die deze 
avonden wil organiseren of daarbij 
wil helpen. Het bestuur heeft daarom 
besloten om sociëteitsavonden voortaan 
alleen te houden als zich een interessant 
en liefst actueel onderwerp aandient, 
aangedragen door werkgroepen of indi-
viduele contribuanten.

Natuurlijk ruim op tijd aangekondigd en 
zo nodig met een briefje aan de leden 
via de mail nog eens onder de aandacht 
gebracht. In elk geval wordt er een jaar-
vergadering belegd, gekoppeld aan een 
interessant onderwerp waarvoor ieder-
een suggesties mag doen. En u kunt zelf 
ook een inleiding houden als u een mooi 
onderwerp heeft.  

 De Binnenstadcommissie heeft 
een nieuwe voorzitter: Hans Jansen.  
Fons Kleinherenbrink blijft wel lid 
van de commissie, maar wil voort-
aan meer op de achtergrond actief 
zijn. Zie voor de contactgegevens 
van Hans Jansen de lijst van contact-
personen op pagina 3.

Nieuwe voorzitter 
Binnenstadcommissie

http://www.shsel.nl
mailto:astrego@kpnmail.nl
mailto:secr.shsel%40gmail.com%20?subject=
mailto:g.h.bekkering%40home.nl?subject=
http://www.shsel.nl
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/
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 Binnenstadcommissie
Hans Jansen (053) 4354870
Email: info@jthwjansen.nl

 Boerderijcommissie
Jan Goolkate (053) 435 90 44
Email: goolkatejan@home.nl

 Documentatiecentrum
Kor Feringa (053) 477 45 95
Email: k.feringa@home.nl

 Foto- en verhalencommissie
Wil Metselaar (053) 433 82 47
Email: fotoverhalen@shsel.nl

 Monumentencommissie
Cees van der Velde, 06 4735 43 59 of 06 
4208 92 50, norton.c@hotmail.com 

 Loakstenen- en
begraafplaatsencommissie
Harry van der Sleen (053) 852 24 94
Email: loakstenencom@shsel.nl

 PR-commissie
Ben Broen, 06 835 30 607
Email:  jannieenbennie@hotmail.com

 Redactie ’n Sliepsteen
Geert Bekkering (053) 430 06 91
Email: g.h.bekkering@home.nl

 Historische Kring Glanerbrug
Joop Kwakman (053) 461 38 53
Email: j_kwakman@hotmail.com

 ICT
Tjibbe Knol  Email: beheer@shsel.nl

Contactpersonen commissies

 De promotiecommissie heeft zich zes 
weken lang op zijn best laten zien bij 
de expositie over het Hogeland in de 
Ontmoetingskerk aan de Varviksingel. 
Wij hebben hier o.a. 25 nieuwe contribu-
anten welkom kunnen heten, terwijl wij 
ook veel Sliepstenen en boeken hebben 
verkocht. Bij deze wil ik de medewerkers 
hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
Zaterdag 7 oktober staan we met twee 
kramen op de FAIR in Glanerbrug op het 
Heldersplein. Wij hopen hier ook weer 
veel contribuanten te werven voor onze 

Promotiecommissie in actie
 Marchien Velthuizen geeft informatie over het werk van de SHSEL.

Historische Sociëteit en veel Sliepstenen 
te verkopen.
In de afgelopen zes weken waren er 
meerdere contribuanten die hun Sliep-
stenen wilden aanvullen met oudere 
nummers indienop voorraad. Nu wij 
weer aanwezig zijn op onze stek in Pris-
mare kunt u altijd op maandagochtend 
van 10 tot 12 uur of op vrijdagmiddag 
van 14 tot 16 uur bij ons terecht. De 
koffie of thee staat voor u klaar.
Ook zoeken wij nog enkele mensen om 
bij toerbeurt achter de kraam te staan 

en ons te helpen bij de promotie van 
de Historische Sociëteit. U kunt zich 
opgeven bij:
Ben Broen:
jannieenbennie@hotmail.com
Henk Dikken: 
henk.dikken@gmail.com 
Margien Velthuizen: 
margien1@kpnmail.nl  
of Bart Jansen: 
jansebart@gmail.com

Ben Broen

Foto: Jan Brummer

 In de derde serie van het tv-pro-
gramma “Hier zijn de Van Rossems” 
komen Maarten, Sis en Vincent naar 
Enschede. Ze bekijken hier onder 
meer de synagoge, het stadhuis, het 
oorlogsmonument en het Rijks-
museum Twenthe. De Enschedese 
aflevering wordt op donderdag 12 
oktober om 20.30 uur uitgezonden 
op NOP2.

Op 14 september gaan de Van 
Rossems bij Enschede de grens over 
naar Münster. 

De Van Rossums 
in Enschede

mailto:info%40jthwjansen.nl?subject=Binnenstadcommissie
mailto:goolkatejan%40home.nl?subject=
mailto:k.feringa%40home.nl?subject=
mailto:fotoverhalen%40shsel.nl?subject=
mailto:loakstenencom%40shsel.nl?subject=
mailto:jannieenbennie%40hotmail.com?subject=PR-commissie
mailto:bekkering%40home.nl?subject=
mailto:j_kwakman%40hotmail.com?subject=
mailto:beheer%40shsel.nl?subject=
mailto:jannieenbennie@hotmail.com
mailto:henk.dikken@gmail.com
mailto:margien1@kpnmail.nl
mailto:janssebart@gmail.com
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Het is al weer meer dan een jaar ge-
leden dat de textielvakschool aan de 
Hengelosestraat definitief sneuvelde 
onder de slopershamer. Een monumen-
tenstatus kwam te laat voor het in 1954 
door G. Beltman en C. Elffers geteken-
de gebouw. En daarmee dreigde ook 
de ondergang van een 1,5 bij 3 meter 
metende mozaïek op een muur van de 
hoofdingang. 

Drie oud-leraren en de monu-
mentencommissie van de SHSEL 
konden dat niet aanzien en 
gingen op zoek naar een nieuw 

onderkomen. Het openluchtmuseum 
in Ootmarsum bleek belangstelling te 
hebben. Dat besteedt in de collectieve 
ruime aandacht aan de textielnijverheid 
zoals die in voorgaande eeuwen op 
boerenerven bedreven werd: precies het 
onderwerp dat door het mozaïek wordt 
uitgebeeld.

De werknemers van sloopbedrijf Bo-
verhoff schoten te hulp en zaagden het 
mozaïek keurig uit de dikke muur. Ver-

Mozaïek maakt een lange reis

volgens bouwden ze een mooie stalen 
reiskoffer voor het gevaarte van meer 
dan 2000 kg. Heel erg bedankt, mannen!
Nu kon een lange reis naar de eindbe-
stemming beginnen. Kort voor de zomer 
besloten we om eens op bezoek te gaan 
bij de reiziger. Directeur Hennie Olde 
Loohuis van het openluchtmuseum leid-
de ons enthousiast rond over het terrein. 

 De monumentencommissie van de SHSEL. Foto’s: Dirk Korte

 Het van de sloop geredde mozaïek uit de voormalige textielvakschool.

Aan het einde van de rondgang troffen 
we het mozaïek in één van de histori-
sche panden op het terrein. Ongebroken 
en nog keurig ingepakt in de stalen reis-
koffer stond ze te midden van spinne-
wielen en weefmachines te wachten op 
de laatste etappe van de reis. Het is nog 
maar 50 meter te gaan, maar er gaat nog 
wel een jaartje overheen voordat de reis 
ten einde is. Het mozaïek krijgt een mooi 
plekje in het nieuw te creëren auditori-
um. Maar de beoogde locatie moet eerst 
nog helemaal verbouwd worden.
Het museum is er helemaal enthousiast 
over en wij ook. Dit gaat zeker een goed 
einde krijgen. We gaan over een jaartje 
weer eens op bezoek om het eindresul-
taat te bekijken. Tevreden streken we 
neer op een terrasje. Monumenthoeder 
zijn is eigenlijk best leuk. Dan gaat de 
telefoon. Een pandje in acute verbouw-
problemen: doe iets en doe het nu!

De monumentencommissie

 Het artikel in ’n Sliepsteen over de 
Boerclub en het in zijn voortbestaan 
bedreigde clubhuis onder de hoogspan-
ningsmasten van de Marssteden lijkt 
resultaat op te leveren. 
Mede door een verhaal in Huis-aan-
huis hebben zich nu acht gegadigden 
gemeld bij Bert Haer, de gemeenteamb-
tenaar voor monumentenzorg. Er is dus 
een reële kans dat het gebouwtje wordt 
hergebruikt.  
Later meer hierover.

Artikel over Boerclub sorteert resultaat

 Clubhuis van de Boerclub mogelijk 
gered Foto: Geert Bekkering
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 Wederopbouwarchitectuur langs de Haaksbergerstraat. Foto: Jan Astrego

 Forum Erfgoed Enschede (FEE), een 
samenwerking tussen erfgoedverenigin-
gen en een aantal in erfgoed geïnteres-
seerde particulieren, heeft de procedure 
om twaalf wederopbouwmonumenten 
op de gemeentelijke monumentenlijst 
te plaatsen in haar voordeel weten te 
beslechten.
In een gesprek met de gemeente is 
de FEE uitgenodigd de waarde van de 

Forum Erfgoed Enschede zoekt informatie

 ’n Sliepsteen ondergaat dit najaar 
een verandering. Voortaan zijn alle 
pagina’s in kleur gedrukt en telt elk 
nummer 32 bladzijden, vier meer 
dan tot nu toe gebruikelijk. Voor de 
abonnementsprijs heeft dat geen 
gevolg.

De derde ’n Sliepsteen van 2017 is 
een themanummer, geheel gewijd 
aan de familie Sanders en haar vele 
vertakkingen in de Enschedese mid-
denstand. Want de activiteiten van 
de familie omvatten veel meer dan 
de bekende machinefabriek aan de 
Molenstraat.

Meer ’n Sliepsteen 
vanaf dit najaar

33 E  J A A R G A N G   N UM M E R  131   H E R F S T  2 0 1 7

K WA RTA A L B L A D 
VA N  D E  S T I C H T I N G 

H I S TO R I S C H E  S O C I Ë T E I T 
E N S C H E D E  -  LO N N E K E R

wederopbouwperiode voor Enschede 
door middel van een pilot verder te 
onderbouwen. De FEE heeft daarvoor de 
wederopbouwwijk Veldkamp uitgeko-
zen.

Deze wijk, toen nog buurtschap De Veld-
kamp geheten, werd op 22 februari 1944 
voor het grootste deel vernietigd door 
een bombardement en daarna volgens 

een volledig nieuw stedenbouwkundig 
concept weer opgebouwd.

Het is de bedoeling om in 2019, bij de 
75-jarige herdenking van het bombar-
dement, een publicatie over de wijk uit 
te brengen. Inmiddels hebben wij al een 
aantal interessante ontdekkingen ge-
daan, zoals een tentoonstelling met een 
maquette van het wederopbouwplan in 
het Rijksmuseum in november 1946 en 
een affaire van zwendel en bedrog die 
landelijk de aandacht trok en verstrek-
kende, ook Haagse!, consequenties heeft 
gehad.
Waarnaar wij op zoek zijn is informatie 
over de buurtschap De Veldkamp kort 
voor het bombardement, over het bom-
bardement zelf en over de periode van 
de wederopbouw van De Veldkamp.

Contactpersonen zijn Marcel Meijer 
Hof, Adviescommissie Cultuurhistorie 
gemeente Enschede, Forum Erfgoed 
Enschede, (053) 4317614 mapmeijer@
yahoo.de, Dirk Korte, Historische 
Sociëteit Enschede-Lonneker, (053) 
4308103 dirkkorte@kpnmail.nl en Jan 
Astrego, Provinciale Commissie Over-
ijssel Erfgoedvereniging Heemschut, 
(06) 13005346/(053) 4317289 astrego@
kpnmail.nl.

mailto:mapmeijer@yahoo.de
mailto:mapmeijer@yahoo.de
mailto:dirkkorte@kpnmail.nl
mailto:astrego@kpnmail.nl
mailto:astrego@kpnmail.nl
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