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Veel kerkgenootschappen zien 
hun ledenaantal almaar kleiner 
worden. Als gevolg daarvan 
komen nogal wat kerken leeg te 
staan. In heel Nederland zullen 
naar schatting 1500 tot 2000 
kerken in de komende jaren 
hun deuren definitief moeten 
sluiten. Ook in Enschede is dit 
proces al volop in gang. 

Door Dirk Korte
Monumentencommissie

Het wordt voor de krimpende 
kerkgenootschappen steeds 
moeilijker om de lasten van de 
ongebruikte panden te dragen 

en daarom moet steeds vaker besloten 
worden om de panden af te stoten. Vaak 
doen zij dat met pijn in het hart, ze zijn 
veelal zeer verknocht aan hun pand. 
Recentelijk hebben we via de media 
bijvoorbeeld het bedroefde afscheid van 
de Detakerk en de kerk van het Apostoli-
sche Genootschap kunnen meebeleven. 
De monumentencommissie helpt, sa-
men met andere monumentorganisaties 
en de gemeente, bij het goed uitvoeren 
van de herbestemming van zo’n kerk. 
En dat is nog niet zo’n eenvoudige taak. 
Een kerk is een zeer specifiek bouwwerk 
dat zonder wijzigingen vrijwel nergens 
anders voor te gebruiken is. De moge-
lijkheden en moeilijkheden variëren per 
kerk en er zal voor iedere kerk een eigen 
oplossing gevonden moeten worden. 
Uiteraard is er steeds het streven om 
in elk geval het uiterlijk en liefst ook zo 
veel mogelijk karakteristieke delen van 
het interieur te behouden. Dat streven is 
geregeld in meerdere of mindere mate 
in conflict met de financiële belangen 
van een potentiële koper. En dan volgt 
een lange zoektocht naar een compro-
mis waarmee alle partijen min of meer 
kunnen leven. 

Wat te doen met die 
ongebruikte kerken

Foto: Dirk Korte
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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.

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

Het gaat ons Enschede goed

Enschede heeft een 
boeiende geschiede-
nis. We kijken vaak 
ver terug. Recente 

historie is minder be-
sproken. In 1978 werd 
ik gemeenteraadslid in 
Enschede. Het ging met 
onze stad toen helemaal 
niet goed. Een eenzijdig 
laag opgeleide bevolking, 
een hoge werkloosheid, 
een gemiddeld zeer 
laag inkomen en een stad die als lelijk 
werd gekenschetst. Zelfs ik, als geboren 
Enschedeër, kon het niet ontkennen, 
maar leed onder het minderwaardig-
heidscomplex van de stad. Stagnatie 
dreigde. Een bevolking die niet groeide, 
dichtgetimmerde winkels en leegstaan-
de fabriekspanden en veel grond die 
opnieuw een bestemming moest krij-
gen,. Een economisch rampgebied! Een 
stad met een interessant verleden, maar 
zonder geld en toekomst.
Er is veel gebeurd in die afgelopen bijna 
veertig jaar. Ondanks de armoede van 
de stad, het gebrek aan perspectief en 
stagnerende inwonersaantallen waren er 
mensen die toch geloofden in onze stad. 
Die bedachten dat de art. 12 status in 
het Gemeentefonds weliswaar publieke 
schande betekende, want de stad was 
feitelijk failliet, maar dat die status ook 
extra geld en aandacht kon betekenen. 
Aan haar eigen haren trokken we de stad 
uit het moeras. Fabrieksterreinen kregen 
een andere bestemming. Een nieuw 
ziekenhuis in 1981 aan de Haaksberger-
straat, concentratie van het Hoger On-
derwijs in de binnenstad (met alle stu-
denten die daarmee aan de stad werden 
gebonden), later een muziekcentrum, de 
inzet op wonen in de binnenstad. 
De sfeer begon te veranderen, hoewel 
de echte Enschedeërs nog cynisch 
waren. We zetten door. Het opnieuw in-
richten van het stadserf in de negentiger 
jaren. Verkeersmaatregelen om de fiets 
en voetganger ruimte te geven. De vuur-
werkramp versnelde de vernieuwing. 
De megaparkeergarage Van Heekplein, 
de Bijenkorf die kwam. Nieuwbouw van 
De Kalanderij en het MST en zo  ging 
het maar door. De dynamiek in de stad 
begon toe te nemen. Appartementen 
(ook dure) die in groten getale gebouwd 
werden, liepen snel vol. Ik krijg tegen-
woordig briefjes in de bus of ik mijn 

appartement niet wil ver-
kopen?! FC Twente werd 
kampioen in 2010.
Vandaag lees ik in de 
krant dat Enschede 
booming is. Het aantal 
nieuwe winkels groeit. 
Winkelleegstand in de 
andere Twentse steden, 
maar hier nieuwbouw. De 
bestedingen nemen toe. 
Wonen in Enschede (en 
zeker in het binnensin-

gelgebied) is populairder dan ooit. Een 
nieuwe bloeiperiode voor Enschede? 
Alle seinen lijken intussen op groen 
te staan, en na veertig jaar zijn we de 
ingrijpende crisis, die de sluiting van de 
textiel veroorzaakte, te boven.
De afgelopen weken kwam de vraag 
aan de orde hoe dit succes te verklaren 
is. Twintig jaar geleden dachten veel 
bestuurders in Enschede en Den Haag 
dat we onontkoombaar toe moesten 
groeien naar een dubbelstad Ensche-
de-Hengelo. Die grotere schaal zou meer 
aandacht genereren en meer geld. Die 
aanname was feitelijk nergens op geba-
seerd. Studies over schaalvergroting lie-
ten zien dat veel van die verwachtingen 
niet zouden worden gerealiseerd. Ik heb 
die samenvoeging altijd beschouwd als 
ongewenst, een historische vergissing 
en had mijn bestuurlijk toekomst er aan 
verbonden. 

Nu twintig jaar later durf ik de stelling 
aan dat Enschede zich nooit zo had 
kunnen ontwikkelen als die dubbelstad 
was gerealiseerd. In een cultuur waar 
twee steden samen een nieuwe start 
moeten maken, moet je compromissen 
sluiten, eerlijk delen van voorzieningen, 
aandacht verdelen. Na het afblazen 
van de samenvoeging van Enschede 
en Hengelo en het stagneren van de 
Twentse samenwerking kon het bestuur 
van Enschede de aandacht op de eigen 
stad focussen. Dat is vanaf midden jaren 
negentig gedaan en terugkijkend heeft 
dat onze huidige positie opgeleverd. 
Natuurlijk, over honderd jaar zullen 
historici dat mogelijk kunnen onderbou-
wen, maar voor mij staat vast dat deze 
bloeiperiode vooral te danken is aan het 
niet doorgaan van de dubbelstad. 
En…een mooi resultaat. 

Dick Buursink, voorzitter

Jaarboeken 
Twente 
gezocht

 Al sinds 1962 beschrijft het Jaarboek 
Twente de vele aspecten van de geschie-
denis, cultuur, streektaal, archeologie, 
geologie, natuur, kunst, architectuur, 
markante personen, eigentijdse maat-
schappelijke, artistieke, politieke en 
economische ontwikkelingen van de 
regio Twente.

De Historische Sociëteit is op zoek naar 
nummers van het Jaarboek Twente 
vanaf nummer 45. Wie kan ons hieraan 
helpen? 
Graag contact opnemen met Ben Broen, 
06 8353 06 07 of
jannieenbennie@hotmail.com.

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/
mailto:jannieenbennie%40hotmail.com?subject=Jaarboek
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Op dit moment zijn we als monument-
beschermers op een keerpunt aange-
land. Zowel wij als ook de betrokken 
gemeenteambtenaren hebben onvol-
doende mogelijkheden om de aanzwel-
lende stroom van kerkherbestemmingen 
tot in detail af te handelen. Daarnaast 
dient het inzicht zich aan dat er naar alle 
waarschijnlijkheid voor een aantal ker-
ken helemaal geen koper te vinden zal 
zijn. Deze kerken zullen dus uiteindelijk 
gesloopt gaan worden. We gaan daarom 
onze energie vooral richten op de meer 
kansrijke kerken.

De Adviescommissie Cultuurhistorie 
Enschede heeft een lijst met kerken 
gemaakt, inclusief een waardering. U 
kunt deze lijst vinden op inventarisatie 
kerkgebouwen Enschede (zie ook http://
www.shsel.nl/commissies/monumen-
ten-commissie/). We gaan deze lijst 
gebruiken als een vertrekpunt. De lijst is 
naar alle waarschijnlijkheid niet uitput-
tend en het kan zijn dat er bij de weging 
zaken over het hoofd gezien zijn. We 
nodigen dan ook iedereen uit voor even-
tuele aanvullingen en opmerkingen. 

 De Oosterkerk heeft een tweede leven gekregen als opvang voor verslaafden. Foto’s: Dirk Korte

 Maranathakerk aan de Tweede Emmastraat.

Het bekende Philidelphiakerkje aan de 
Haaksbergerstraat.  

http://www.shsel.nl/commissies/monumenten-commissie/
http://www.shsel.nl/commissies/monumenten-commissie/
http://www.shsel.nl/commissies/monumenten-commissie/
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 Veel historische verenigingen van Twente presenteren zich op zaterdag 11 no-
vember in de Enschedese bibliotheek aan de Pijpenstraat. Van 14.00 -17.00 uur kunt 
u zien wat ze allemaal verzameld hebben aan historische informatie. Ze verkopen 
boeken en tijdschriften van hun historische vereniging. En misschien kunnen ze u 
wel helpen uw voorouders terug te vinden.
Afgelopen maart hadden we ook zo’n presentatie en die was zeer succesvol. Toen 
waren er verenigingen van rondom Enschede aanwezig. Nu hopen we verenigingen 
uit heel Twente bij elkaar te hebben.

Op vrijdag 23 oktober heeft de 
promotiecommissie het afgelo-
pen jaar geëvalueerd en bespro-
ken, hoe we het nieuwe jaar gaan 

invullen. Wij hebben o.a. afgesproken, 
dat we bij storm en regen niet meer bui-
ten gaan staan; zo hebben we door het 
slechte weer ook niet deelgenomen aan 
de Fair in Glanerbrug. We houden wel de 
media in de gaten voor bijeenkomsten 
waarop we eventueel binnen kunnen 
gaan staan.

Ook gaan we ons erover beraden bij 
welke doelgroepen we ons met de Sliep-
steen zullen presenteren. We hebben 
namelijk de uitnodiging van het Rode 
Kruis niet aangenomen, aangezien die 
niet tot onze doelgroep behoort, gezien 
de vorige jaren. Toen hebben we veel 
gratis Sliepstenen weggegeven, maar 
geen contribuanten welkom geheten.
Graag zouden wij zien, dat onze con-
tribuanten met ons mee willen denken 
en ons informeren over mogelijkheden, 
waar we kunnen gaan staan. U kunt dit 
altijd aan één van de commissieleden 
kenbaar maken.

Promotiecommissie in actie

De oproep voor medewerkers in enkele 
Hoesbreve heeft twee medewerkers 
opgeleverd. We hebben ze al welkom 
mogen heten in onze ruimte in Prismare.
Op zaterdag 11 november staan we in 
de Bibliotheek. Hier wordt de Dag voor 
de Regionale Geschiedenis gehouden, 
waar meerdere historische verenigingen 
aan mee zullen doen. U kunt hier terecht 
van 14 tot 17 uur.

Wij hebben de laatste tijd nogal wat 
oude Sliepstenen ontvangen. Mocht 
U nog nummers tekort komen of aan 
willen vullen, U bent altijd welkom op 
maandagochtend of vrijdagmiddag in 
onze ruimte in Prismare op de Room-
weg.

Ben Broen
Promotiecommissie

 Geert Bekkering in de vernieuwde promotiestand van de Historische Sociëteit.

Foto: Jan Brummer

 André van Aarsen is voor de Histori-
sche Kring Losser op zoek naar gegevens 
(ook foto’s e.d.) van G. Hasperhoven, ge-
boren op 6 mei 1902 te Lonneker. Over 
deze Hasperhoven doen verschillende 
(deels tegenstrijdige) verhalen de ronde, 
met name over de periode in en rond de 
oorlog. Van Aarsen zoekt daarom zo veel 
mogelijk informatie om een evenwichtig 
verhaal te kunnen schrijven.
G. Hasperhoven was de zoon van Janna 
Hasperhoven en werd niet erkend door 
de vader. Op 3 augustus 1929 trouwt hij 
met Cornelia Hermina Kasten, dochter 
van Joseph Kasten en Dirkje van Reme-
ker. Hij woont enige tijd in Overdinkel en 
is rijwielhersteller (niet te verwarren met 
C. Hasperhoven, ook rijwielhersteller), 
vrachtwagenchauffeur, taxichauffeur 
en uiteindelijk directeur van taxibedrijf 
EETO in Enschede. 
Wie iets over deze Hasperhoven weet, 
kan contact opnemen via Ingrid Astrego, 
(053) 431 72 89 of astrego@kpnmail.nl.

Historische verenigingen in bibliotheek
 Druk bezochte markt van historische verenigingen in de bibliotheek.

Foto: Geert Bekkering

Gezocht: informatie 
over G. Hasperhoven

mailto:astrego%40kpnmail.nl?subject=
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Op Tweede Kerstdag 1918 stuurt 
burgemeester Edo Bergsma een 
telegram naar het rijksbureau voor de 
distributie van graan en meel waar-
in hij meedeelt genoodzaakt te zijn 
gedurende een aantal dagen geen 
brood te verstrekken aan de burger-
bevolking (± 40.000 personen) en aan 
de dan ongeveer 5.000 voormalige 
krijgsgevangenen uit Duitsland die in 
Enschede zijn ondergebracht. Het ge-
meentebestuur vraagt dringend om 
een ijlzending gebuild meel (bloem) 
en ongebuild meel (krop). 

Door Kor Feringa

In de gemeenteraad verzucht Bergs-
ma: “Het is voor Burgemeester en 
Wethouders haast een onhoudbare 
positie dat zij tijden achter elkaar 

iederen avond nog niet weten of de 
bevolking den volgenden dag brood 
zal krijgen. Het is zeer geschikt om ieder 
zenuwziek te maken die aan het bestuur 
zit”. De winter 1918-1919 is de vijfde in 
successie dat het gemeentebestuur zich 
moet bezighouden met distributieperi-
kelen. 
Al op 7 augustus 1914, direct na het 
begin van de Eerste Wereldoorlog, wordt 
in Enschede een plaatselijk steuncomité 
opgericht voor de inwoners die door de 
oorlogstoestand in buitengewone nood 
zouden geraken. In de loop der jaren 
ontstaat op rijksniveau een uitgebreid 
netwerk van bureaus die zich bezighou-
den met de regulering van de productie 
en de distributie van levensmiddelen en 
andere goederen. Een niet onbelangrijk 
deel daarvan wordt noodgedwongen 

geëxporteerd naar Duitsland en Enge-
land en dus op voorhand onttrokken aan 
de binnenlandse vraag. 
In april 1915 wordt een broodkaart 
uitgegeven en wordt door de regering 
het eten van bruinbrood gepropageerd. 
Bruinbrood is met name bedoeld voor 
onvermogenden. Op de broodkaart is in 
september 1917 200 gram per week per 
persoon te krijgen.
Vanaf augustus 1916 geldt een Distribu-
tiewet voor steeds meer artikelen. Het 
Rijk stelt maximumprijzen vast, de ge-
meenten dienen door te geven hoeveel 
zij in een bepaalde periode voor hun 
inwoners denken nodig te hebben. Gaat 
het in hoofdzaak om brood en vlees, 
ook een product als sajet (maaswol)  kan 
niet zomaar worden aangeschaft. In de 
gemeenteraad wordt er over geklaagd 
dat voor inwoners van Lonneker  twee 
knotten beschikbaar zijn; voor die van 
Enschede maar een enkele knot. Aan 
de 1100-1200 ‘lichtloze’ huishoudingen 
in Enschede worden via de distributie 
kaarsen ter beschikking gesteld.

In de loop van de jaren zijn er incidenten 
als het stelen van brood uit bakkers-
karren (zelfs die van de Coöperatie) of 
bij slagers die vlees dat zij ’s avonds 
ontvangen achterhouden. “Het varken 
moet in zijn geheel ’s morgens om 7 uur 
in de winkel aanwezig zijn”. Er wordt 
trouwens onderscheid gemaakt tussen 
regeringsvarkens en gemeentevarkens. 
Over de laatste – door de gemeente 
extra aangekocht - dient het College 
verantwoording af te leggen. Zo koopt 
de gemeente omstreeks maart 1918 77 
varkens. Daarvan zijn er vier ingezouten, 

een is gestorven, per week zijn er veer-
tien beschikbaar. 
Eind februari 1919 (de oorlog is dan al 
geruime tijd afgelopen) is er discussie 
over 25-30 wagons aardappelen die voor 
menselijke consumptie ongeschikt blij-
ken. Het komt de burgemeester te staan 
op – wat hij noemt – een bromrede van 
een raadslid. 

De economische situatie in Enschede 
tijden WO I wordt niet in het minst 
getekend door het uiteindelijk stilleggen 
van alle textielfabrieken vanaf septem-
ber 1917 als gevolg van het gebrek 
aan steenkool (tot dan in hoofdzaak 
ingevoerd vanuit Duitsland). Als de 
rantsoenen in de loop van de tijd na de 
wapenstilstand ietwat verruimd kunnen 
worden, zijn de (± 13.000) arbeiders 
niet in staat daarvan gebruik te maken, 
gegeven de karige financiële steunrege-
lingen. In de gemeenteraad volgen dan 
felle discussies tussen liberale raadsle-
den en die afkomstig uit SDAP-gelede-
ren over een aanvullende regeling die 
deels door de fabrikanten zou moeten 
worden gefinancierd. 
Vanuit die kring wordt echter gesteld 
“Wij geven steun aan onze werknemers; 
het is niet wenselijk dat de overheid 
daarnaast ook nog eens steun verleent”. 
Raadslid Ter Kuile klaagt erover dat “wat 
B en W ook voorstellen de SDAP toch 
met een voorstel komt er wat bij op te 
doen.”  Raadslid Sanders zegt dat fabri-
kanten hun financiële instemming met 
het uitreiken van extra kindervoeding 
traineren tot een datum die zij gunstig 
achten “wat het gemeentebestuur er 
ook van vindt”.

Enschede 100 jaar geleden

“Ik zit weer zonder bloem en krop”
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 Zowel tijdens als direct na de oorlog 
kreeg de bevolking te maken met veel 
regels die o.a. door middel van aan-
plakbiljetten werden gecommuniceerd. 
De Collectie ‘Enschede in WO2’ heeft 
recentelijk dertig originele pamflet-
ten in de collectie op mogen nemen. 
Veel van de pamfletten zijn gedrukt en 
uitgegeven in Enschede. Deels vanuit 
de waarnemend burgemeester en deels 
vanuit het Militair Gezag. Enkelen al snel 
na de bevrijding. De pamfletten zijn 
veelal in opmerkelijk goede staat. Dat 
zo’n groot aantal verschillende pamflet-
ten uit Enschede naar boven is gekomen 
uit een privécollectie en weer terug is in 
Enschede is erg bijzonder.
De afgelopen periode hebben we al 
diverse keren bijzondere voorwerpen, 

foto’s, brieven en dagboeken aan de 
Collectie ‘Enschede in WO2’ toe mogen 
voegen. Materiaal waarvan dankbaar 
gebruik wordt gemaakt bij activiteiten 
zoals gastlessen, lezingen, maar ook 
voor een expositie zoals die in septem-
ber werd georganiseerd. Toch komen 
we ook nog vaak tegen dat documenten 
en voorwerpen worden weggegooid, 
omdat familieleden niet weten wat het 
verhaal erachter is of het bijzondere 
ervan niet tijdig inzien. Het zijn juist de 
persoonlijke verhalen en voorwerpen 
die een expositie interessant maken 
en vaak de ervaringen van een grotere 
groep vertegenwoordigen.
Wie iets wil afstaan aan de Collectie, kan 
contact opnemen via info@secondwor-
ldwar.nl.

 De plaatsing en onthulling van de 
markesteen bij de Stroinksbleek door 
onze Loakstenen- en begraafplaatsen-
commissie (zie ’n Hoesbreef van oktober) 
zijn op film gezet. De plaatsing van de 
steen is te vinden op: https://youtu.be/
kdWM12oEK5w en de onthulling op: 
https://youtu.be/_k0lFdqATF0.

 De Historische Kring Glanerbrug 
brengt eind 2018 een nieuw boek uit. 
Het boek, waarvoor nog een passende 
titel wordt bedacht, zal gaan over de 
vele drankgelegenheden in en rond 
Glanerbrug. Vergeten kroegjes, grote 
feestzalen, spectaculaire gebeurtenissen 
en spraakmakende kasteleins en hun 
gasten zullen de revue passeren. Het 
boek zal uitgebreid worden geïllustreerd 
met (vaak unieke) foto’s en documenten.  

Nieuw boek 
Historische Kring 
Glanerbrug

 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
Jan Breteler
Email: hogeland@ziggo.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

 Jan Breteler is vanaf nu de con-
tactpersoon voor de foto- en verha-
lencommissie.  Wil Metselaar die dit 
werk geruime tijd met grote betrok-
kenheid heeft gedaan, moet om ge-
zondheidsredenen gas terugnemen. 
Zij blijft wel lid van de commissie.

Jan Breteler is lid van de commissie 
sinds het begin van het Hogeland-
project. Hij is in die wijk geboren en 
woont er nu weer. Per e-mail is hij 
bereikbaar via hogeland@ziggo.nl

Foto- en verhalen-
commissie

Bijzondere bevrijdingsaffiches 
in Collectie ‘Enschede in WO2’

Markesteen

mailto:info%40secondworldwar.nl?subject=
mailto:info%40secondworldwar.nl?subject=
https://youtu.be/kdWM12oEK5w
https://youtu.be/kdWM12oEK5w
https://youtu.be/_k0lFdqATF0
mailto:info%40jthwjansen.nl?subject=Binnenstadcommissie
mailto:goolkatejan%40home.nl?subject=
mailto:k.feringa%40home.nl?subject=
mailto:hogeland%40ziggo.nl?subject=Foto-%20en%20verhalencommissie
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=
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