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 De eerste sociëteits-
avond nieuwe stijl, 
georganiseerd door 
de Fotoverhalencom-
missie, was een groot 
succes.  
Op 15 maart kwamen 
ruim 100 mensen 
naar de zaal achter de 
Ontmoetingskerk om 
getuige te zijn van de 
door Paul Snellink en 
Chris van Oosterwijk 
vertoonde films. Op 
onze Facebookpagina 
kwamen veel blij-
ken van waardering 
binnen.

Jan Brummer

Sociëteitsavond groot succes

Foto’s: Margaret Brummer



In de geschiedenis 
van de mens is er 
een constante en dat 
is dat alles voortdu-

rend aan verandering 
onderhevig is. Ik heb 
dat al eerder in een bij-
drage voor ’n Hoesbreef 
gesteld. Dat ik er weer 
over begin heeft te ma-
ken met mijn verbazing 
over de dingen om ons 
heen. Ik heb geleerd dat 
dankzij onze democra-
tische rechtsstaat - en 
omdat alle mensen voor de wet gelijk 
zijn - je jezelf kunt zijn. 
Ook als we iets doen waarvan veel men-
sen vinden dat het wel erg afwijkt van 
wat zij normaal vinden. Mijn schoonzus 
roept altijd vrolijk als ze iemand met 
kleding ziet die ze zelf erg lelijk vindt 
“heel apart”. Het feit dat niet alle mensen 
hetzelfde vinden en doen en we alle-
maal onze eigen smaak hebben en ons 
eigen leven willen kunnen leiden, is een 
groot goed. Het kleurt de wereld. Dat 
beseffen we niet altijd, omdat het vaak 
de ander is die ‘apart’ is en wij een keurig 
leven leiden.

Veel mensen hebben de neiging om 
anderen, zeker als die zich niet aanpas-
sen aan wat wij normaal willen vinden, 
te veroordelen. Natuurlijk, een opvatting 
over iets nieuws, grappen over onbe-
kende gebruiken of nieuwsgierig vragen 
waarom iemand zich zo gedraagt, alle-
maal te begrijpen. Maar dat mensen met 
een andere opvatting of achtergrond 
totaal afgefakkeld moeten worden, snap 
ik niet. 

Leiders van gerespecteerde landen die 
twitterend hun geheel eigen werkelijk-
heid creëren. Een werkelijkheid die vaak 
neer lijkt te komen op simpele politieke 
propaganda. Er is maar één waarheid 
en dat is wat door hen uitgedragen 
wordt. Vandaag las ik in mijn kranten 
over een mediatycoon die 200 verschil-
lende redacties van regionale radio- en 
tv zenders (waar hij eigenaar van is) 
verplichtte om allemaal een door hem 
gecreëerd politiek beeld in het nieuws 
uit te dragen. Ik keek ervan op, omdat ik 
elke keer opnieuw verrast wordt door de 
brutaliteit van dit handelen. 
Mensen die kennis hebben van geschie-

denis van de mensheid 
weten waar dit op uit 
kan draaien. Zo’n poli-
tieke ‘eigen waarheid’ 
opent de deur naar een 
politiek die niet alleen 
feiten ontkent, maar 
door feiten af te doen 
als namaak-nieuws 
ook een nieuwe eigen 
wereld creëert. Als dan, 
al dan niet weten-
schappelijk bewezen, 
duidelijk wordt dat er 
onzin wordt verspreid, 

wordt dat afgedaan als ‘ook maar een 
opvatting’. Nog erger is dat de na-
maak-nieuws verspreider, als die wordt 
geconfronteerd met zijn foute nieuws, 
zichzelf onmiddellijk tot slachtoffer 
uitroept, slachtoffer van ‘de elite’.
Vervolgens wordt dan ook nog vaak 
de stelling betrokken dat de opvatting 
van die ander het gevolg is van ‘samen-
zweren’. Staatsgevaarlijk is. Onwaarheid 
verdedigen doet men nauwelijks, laat 
staan dat er een debat over gevoerd kan 
worden met hen. 

Intussen zien gewone mensen dat de 
welvaartverdeling in de wereld steeds 
schever wordt. Nog nooit in de ge-
schiedenis van de mensheid waren zo 
weinigen zo grenzeloos rijk. Rijkdom die 
gebruikt wordt om macht te organise-
ren. Ons gebruik van de computer wordt 
op Facebook en Google gemonitord en 
deze kennis wordt steeds vaker gebruikt 
om ons te manipuleren. In de toekomst 
dreigen we een op onze opvattingen 
toegesneden ‘waarheid’ voorgelegd te 
krijgen. Gemakkelijk zeker, maar uitein-
delijk dodelijk voor ons vermogen om 
kritisch te denken. We geloven het wel! 

Omdat we het zo graag willen geloven. 
Dat de wereld beter wordt en veiliger 
en rijker voor iedereen. Een eenvoudig 
voorzitter van een historische sociëteit 
kan de wereld niet veranderen. Maar 
2000 kritische leden kunnen dat wel 
door met hun kennis van de geschie-
denis de goede vragen blijven stellen. 
Die leden weten dat de kennis van het 
verleden belangrijk is om de toekomst in 
te kleuren. Aan de bak mensen!

Dick Buursink
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’n Sliepsteen
Contribuanten ontvangen vier keer 
per jaar ons historisch blad ’n Sliep-
steen. Redactie:  
Geert Bekkering, (053) 430 06 91 
of g.h.bekkering@home.nl

’n HOESBREEF

Onze documentatie is te raadplegen 
in Prismare, ruimte 1.07 Roomweg 167 
maandag 10-12 uur vrijdag 14-16 uur. 
Contribanten ontvangen ons kwar-
taalblad ’n Sliepsteen www.shsel.nl 

De Historische Sociëteit Ensche-
de-Lonneker heeft bij de belasting-
dienst de status van culturele ANBI. 
Dat betekent dat een gift aan de 
sociëteit voor 125 procent kan worden 
afgetrokken van de inkomstenbe-
lasting en voor 150 procent van de 
vennootschapsbelasting. 
Een ANBI is een algemeen nut be-
ogende instelling. Die mag zich 
culturele ANBI noemen als de instel-
ling voor minstens 90 procent actief 
is op cultureel gebied. De Historische 
Sociëteit is dat.

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

Zorgen
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 Op zondagmiddag 25 maart was er in het ge-
meentehuis een ceremonie ter nagedachtenis aan 
21 slachtoffers van het naziregime tijdens de Twee-
de Wereldoorlog. Voor elk van deze 21 mannen en 
vrouwen werd onlangs een Stolperstein gelegd. 
Zij werden in WO II uit hun huis weggehaald en op 
transport naar concentratiekampen gezet waar ze 
werden vermoord.

Foto: Jan Brummer

Stolpersteine

 De prijsvraag in ’n Sliepsteen over de 
stervormige ramen in boerderijen bij En-
schede heeft landelijk de aandacht ge-
trokken. Het blijkt een uniek verschijnsel 
te zijn, vooral in de Zuid-Eschmarke. In 
de boerderij De Metten in Boekelo was 
een Lutje Holzik uit de Zuid-Eschmarke 
ingetrouwd. De twee boerderijen met 
sterramen in Lonneker, Het Spölmink 
en De Veger, blijven in dit verhaal een 
beetje buitenbeentjes, vooral omdat De 
Veger ook nog een gevelsteen uit 1878 
heeft en dat blijkt vroeg. De andere 
boerderijen zijn allemaal gebouwd of 
verbouwd tussen 1895 en 1915. 
In het blad ‘Landleven’ zal volgend 

voorjaar een artikel over deze sterramen 
worden geplaatst. De grote vraag blijft 
echter waarom stervormige ramen in 
dit gebied? Het is duidelijk een soort 
rage, mensen hebben elkaar nagedaan 
omdat ze het mooi vonden. Maar zit er 
ook een betekenis achter? Zou het een 
verwijzing kunnen zijn naar de Ster van 
Bethlehem? Het zou fijn zijn als mensen 
nog verhalen hebben over deze ramen, 
dan kan die informatie worden opgeno-
men in het artikel voor Landleven. Graag 
contact opnemen met Geert Bekke-
ring, g.h.bekkering@home.nl of  
(053) 430 06 91.
Geert Bekkering

Landelijke interesse voor stervormige boerderijramen

mailto:g.h.bekkering%40home.nl?subject=
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 Binnenstadcommissie
Hans Jansen (053) 4354870
Email: hansjansen@shsel.nl

 Boerderijcommissie
Jan Goolkate (053) 435 90 44
Email: jangoolkate@shsel.nl

 Documentatiecentrum
Kor Feringa (053) 477 45 95
Email: korferinga@shsel.nl

 Foto- en verhalencommissie
Jan Breteler
Email: janbreteler@shsel.nl

 Monumentencommissie
Cees van der Velde, 06 4735 43 59 of 06 
4208 92 50, ceesvandervelde@shsel.nl

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

 PR-commissie
Ben Broen, 06 835 30 607
Email:  benbroen@shsel.nl

 Redactie ’n Sliepsteen
Geert Bekkering (053) 430 06 91
Email: geertbekkering@shsel.nl

 Historische Kring Glanerbrug
Joop Kwakman (053) 461 38 53
Email: joopkwakman@shsel.nl

 ICT
Tjibbe Knol  Email: tjibbeknol@shsel.nl

Contactpersonen 
commissies Activiteiten Promotiecommissie

 De jaarvergadering van de Histo-
rische Sociëteit wordt gehouden op 
dinsdag 24 april in Ontmoetingskerk 
aan de Varviksingel, hoek Doctor 
Wagenaarstraat. Door het jubile-
umprogramma is er een afwijkende 
aanvangstijd: 19.00 uur.
Het streven is de jaarvergadering 
om 20.00 uur af te sluiten met een 
jubileumgedicht van stadsdichteres 
Margót Veldhuizen. Aansluitend 
wordt de eerste SHSEL-Erfgoedprijs 
uitgereikt door Paul van Wijk, voorzit-
ter van de Monumentencommissie. 
De pauze duurt tot 21.00 uur en 
wordt ingeleid door een gedicht over 
het Boerenkerkhof van de stadsdich-
teres. Na de pauze vertoont Jan van 
der Geest zijn film over het stroom-
gebied van de Regge. Zijn eerdere 
film over het stroomgebied van de 
Dinkel was een groot succes en dat 
geldt ook voor deze nieuwe produc-
tie.

Jaarvergadering en jubileumavond

 Kerkgeschiedenissen zijn in Enschede niet dik 
gezaaid en dit is een prachtige, rijk geïllustreerde, 
gebonden uitgave. Veel van onze lezers zullen het 
gebouw ELIM aan de Noorderhagen kennen, maar 
niet weten dat er daarnaast - op de plek van de 
uitgebrande bioscoop Asta - ooit het kerkgebouw 
’t Lokaal stond. En al evenmin weten veel mensen 
dat er aan Alsteedschestraat in het gebouw Jeruël 
van pianohandel Vierdag werd gekerkt.
De Gereformeerde Gemeente Enschede blijkt 
te zijn ontstaan uit de grote groep behoudende 
Christenen, die in de tweede helft van de 19e 
eeuw vanwege de groeiende textielfabrieken naar 
Enschede kwamen. Het boek verhaalt van alle 
moeilijkheden die daarbij ontstonden, maar ook van de toewijding van veel domi-
nees, diakenen, ouderlingen en gemeenteleden.
 Elim … en zij legerden zich aldaar. Door R. van Kralingen. Het boek is te bestellen bij 
de familie Arens, Brinkstraat 272, 06-246 212 71.

Kleine kerkgeschiedenis

 De Promotiecommissie deelt mede, 
dat zij zaterdag 21 april op de manifes-
tatie in de Pathmosschool staat met een 
stand. Ook staan we met een stand in 
Lonneker met Koningsdag en op zater-
dag 2 juni op het Brouwerijplein aan de 
Roomweg.
Tevens delen wij de contribuanten 
mede, dat wij van plan zijn om medio 

september in ons atelier in Prismare een 
boekenmarkt te houden. Voor deze boe-
kenmarkt kunnen wij nog wel wat boe-
ken over Enschede-Twente-Overijssel of 
diversen gebruiken, echter geen romans. 
Mocht u ze niet kunnen brengen, 
dan willen wij ze graag bij u ophalen. Wij 
hopen op uw aller medewerking.
Ben Broen
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mailto:tjibbeknol@shsel.nl


April 2018
Pagina  5’n HOESBREEF

Enschede in verzet

Rabo Clubkas 
Campagne 

 In de Synagoge aan de Prinsestraat 
is tot en met 30 mei de tentoonstelling 
Enschede in Verzet te zien.
De tentoonstelling is een samenwerking 
van de Synagoge en SecondWorldWar.nl. 
Hierbij worden de persoonlijke verhalen 

verteld van bekende en minder bekende 
verzetsmensen. Mensen die de keuze 
maakten om anderen te helpen toen die 
vraag zich voordeed.
Het verzetswerk begon vaak bij de vraag 
om onderdak voor een joodse kennis, 

geallieerde piloot of gevluchte krijgsge-
vangene. Binnen laten of niet? Een keuze 
die grote risico’s met zich mee bracht 
en die voor een aantal van hen de dood 
betekende.

 De Historische Sociëteit Ensche-
de-Lonneker doet voor de vierde keer 
mee aan de Clubkas Campagne van de 
Rabobank. De Rabobank wil het vereni-
gingsleven steunen, maar vindt dat de 
leden zelf moeten kunnen bepalen wel-
ke clubs een bijdrage krijgen. Leden van 
de Rabobank kunnen hun favoriete club, 
stichting of vereniging steunen door een 
stem uit te brengen op www.rabobank.
nl/eh. Eind april krijgen ze daarvoor een 
persoonlijke uitnodiging van de bank. 
Na het tellen van de stemmen wordt het 
uit te keren bedrag per stem bepaald. In 
de afgelopen jaren leverde de campag-
ne de Historische Sociëteit bedragen op 
tussen de 500 en 1000 euro. Het is aan 
u om het bedrag in dit jubileumjaar zo 
hoog mogelijk te krijgen. We rekenen op 
uw medewerking.

 Het Twentsch Dagblad Tubantia en 
Enschedese Courant van 16 januari 
1918 beschreef de winterse perikelen 
van dat jaar en de ellende en overlast 
die deze met zich meebrachten. Het 
artikel gaat hierbij.

Winter van 1918

http://SecondWorldWar.nl
http://www.rabobank.nl/eh
http://www.rabobank.nl/eh
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