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Brandbrief over BATO-complex

Het complex van de Boeren en Arbeiders Textiel Onderneming in 1938 tussen de Perikweg, Javastraat en Floresstraat.

De Historische Sociëteit, (SHSEL),
Erfgoedvereniging Heemschut en
het Cuypersgenootschap hebben
een brandbrief naar het gemeentebestuur gestuurd over de ontwikkeling van het BATO-terrein. In de
plannen wordt het complex tussen
Perikweg, Javastraat en Floresstraat
gesloopt om plaats te maken voor
woningbouw.

V

olgens de drie erfgoedorganisaties bevat de voormalige
fabriek, tot voor kort in gebruik
bij de Nationale Reisopera, nog
talloze interessante elementen en is hij
beeldbepalend in de wijk. De organisaties pleiten ervoor om de plannen bij
te stellen en een aantal elementen van
het BATO-pand te hergebruiken en in de
plannen te integreren.
Er is nog geen bestemmingsplan en er is
nog geen woning verkocht. Met goede

BATO-complex anno 2018, gezien vanaf de Perikweg.
wil van iedereen kan er nog veel kwaliteit worden gewonnen en cultuurhistorie worden ingepast. De organisaties
doen een beroep op het gemeentebe-

Foto: Jan Breteler

stuur om de gemiste kansen te herstellen en een beter en creatiever plan op
deze binnenstadslocatie te ontwikkelen.
Lees verder Pagina 3
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De verhalen, cultuurhistorie en de toekomst
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De Historische Sociëteit Enschede-Lonneker heeft bij de belastingdienst de status van culturele ANBI.
Dat betekent dat een gift aan de
sociëteit voor 125 procent kan worden
afgetrokken van de inkomstenbelasting en voor 150 procent van de
vennootschapsbelasting.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Die mag zich
culturele ANBI noemen als de instelling voor minstens 90 procent actief
is op cultureel gebied. De Historische
Sociëteit is dat.

ijn overgrootvader heeft het
begin nog meegemaakt van de
onwaarschijnlijk boeiende ontwikkeling van Enschede en de
Euregio. Een regio die zowel aan Duitse
als aan Nederlandse kant van de grens
een achtergebleven uithoek leek. Slechte verbindingen, weinig geschoolde
arbeiders, weinig kapitaal en ver van de
toenmalige machtscentra. En toch... een
regio die een nauwelijks te bevatten razendsnelle ontwikkeling doormaakte en
begin twintigste eeuw ruim 20% van het
Bruto Nationaal Product in Nederland
wist te organiseren. Vergelijkbaar met de
positie van Rotterdam en Rijnmond op
dit moment. Het is nu haast niet meer te
geloven.
Het is een verhaal dat het verdient om
uitgediept te worden. In zijn samenhang
en met gebruikmaking van de vele cultuurhistorische waarden die er nog zijn.
Maar laten we eerst eens de verhalen
ophalen!
Onze stad, onze regio, waar mijn opa’s
een plek vonden om vanaf ongeveer
1910 hun schrale boterham te verdienen. Waar vernieuwing uitgangspunt
was en steeds meer mensen nodig
waren om de fabrieken draaiende te
houden. Waar ook misstanden als kinderarbeid en uitbuiting aan de orde van
de dag waren.
Steden die bijna uit hun grenzen
barstten om de bevolkingsgroei op te
kunnen vangen. Waar in Enschede geen
‘hoogbouw’ mocht komen, omdat in
het Ruhrgebied en de Engelse industriesteden juist daar de verpaupering
zo zichtbaar werd. De gemeenten waar
prachtige tuindorpen werden gebouwd
om arbeiders te lokken. De vakbeweging
die hier grote stakingen organiseerde
om de positie van de slecht geschoolde
en onderbetaalde arbeiders te verbeteren.
De Hogere Textielschool werd geopend
en natuurlijk de fabrieksscholen. Ziekenfondsen en woningcorporaties, de
prachtige parken die aangelegd werden
om de arbeiders op zondag een mooie
plek te kunnen bieden. Maar ook de
enorme stakingen die hardvochtig werden neergeslagen. Oorlogsverklaringen
aan de hele lokale gemeenschap. De rijkdom van de fabrikanten, hun buitenhuizen en hun giften aan de gemeenschap.
Ze bleven komen, die werkers; uit heel
Nederland trokken ze naar Twente.
In de vijftiger jaren en later kwamen

daar de nieuwe
arbeiders uit zuid
Europa en later
Marokko en Turkije
bij. Alleen al het
verhaal van die
migranten is een
museale presentatie waard.
De industriële architectuur die geïnspireerd was op wat elders in Europa werd
gebouwd, staan nog altijd de restanten
van die trotse fabrieken overeind.
De ‘Museum Fabriek’ zou daar, in een
interessante combinatie met de wederopbouw van Roombeek, iets mee
moeten doen.
De dynamiek die zo kenmerkend was.
De regio waar in hoog tempo vanaf 1860
verbindingen werden aangelegd naar
alle windstreken om per spoor, water
en weg de grondstoffen in de regio te
krijgen. Vanuit Twente maar ook vanuit
Enschede spoorlijnen naar Gronau, Winterswijk, Ahaus, Hengelo, Oldenzaal. Aan
alle kanten kwamen de lijnen de stad
binnen en kruisten elkaar. De MBS zou
daar in Boekelo iets van kunnen presenteren en zichtbaar maken.
De eerste coöperatieve vereniging
werd in Lonneker opgericht. De eerste gemeentelijke afvalinzameldienst
met elektrische tractie in Enschede. De
vroege aanleg van riolen, de stadstram,
de gemeentelijke gasfabriek, allemaal
elementen die in hun samenhang de
basis legden voor de centrumpositie van
het huidige Enschede in haar Euregio.
Moeten wij niet die onwaarschijnlijk
boeiende geschiedenis zichtbaar maken? De onbekende verhalen van die
indrukwekkende en soms ontroerende
geschiedenis.
Waarom kan niemand bedenken dat
hier, in samenhang met de fraaie natuur
en de rust in ons buitengebied, een
toeristisch-recreatief product te ontwikkelen valt dat vergelijkbaar is met wat in
het Ruhrgebied is gepresteerd?
Welkom in Twente, de Euregio! Eens
bekend vanwege haar enorme textielfabrieken en zware industrie, een sprankelende postindustriële regio met grote
en kleine steden met bijna 1 miljoen
inwoners, een prachtig buitengebied,
musea en cultuurhistorische hoogtepunten, waar hard gewerkt is om zichzelf
opnieuw uit te vinden voor de toekomst.
Durf eens te dromen!
Dick Buursink
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Wat te doen met herinneringen aan de
vuurwerkramp?

W

at doen we met de herinneringen aan de vuurwerkramp?
De gemeente Enschede heeft
ze opgeslagen, de knuffels, de
beschilderde delen van de schutting die
langs de afzetting stond, de maquettes
van het nieuwe Roombeek. En natuurlijk
veel boeken, films en foto’s. Door de
jaren heen hebben ze op allerlei plekken
in de stad gelegen en het wordt tijd voor
een vaste plek voor wat bewaard moet
worden.
In 2020 is het twintig jaar nadat SE
Fireworks ontplofte. De gemeente wil
daarom een plan maken hoe met dit
erfgoed om te gaan. Een permanente
tentoonstelling is een optie. Mogelijk in
de Museum Fabriek, voorheen de TwentseWelle, aan de rand van het rampgebied. Een tijdelijke tentoonstelling is een
wens. Niet alleen over de ramp zelf, maar
ook over de wijk die er stond en de wijk
die erna gebouwd is.
De Historische Sociëteit en andere
organisaties in de stad zijn gevraagd om
mee te denken. Maar de gemeente wil

Een reactie na de vuurwerkramp.
ook graag ideeën horen van individuele
bewoners, uit Enschede of de omgeving.
En materiaal dat een plekje verdient in

Foto: Jan Brummer

een tijdelijke of vaste tentoonstelling is
van harte welkom.

SHSEL protesteert
tegen sloop oude
BATO-fabriek
Vervolg Pagina 1
De textielfabriek BATO is in 1916 opgericht door kapitaalkrachtige boeren uit
Enschede en omgeving, verenigd in de
Boeren en Arbeiders Textiel Onderneming. Zij hadden gezien hoe de textielfamilies voortdurend nieuwe fabrieken
bouwden en daarmee goed boerden.
Voor het ontwerp werd de ervaren
Enschedese architect R. van der Woerd
aangetrokken. Een aantal door hem ontworpen gebouwen staan in Enschede op
de gemeentelijke monumentenlijst en
elders in het land staan rijksmonumenten van zijn hand.
De gebouwdelen uit 1916 en 1929 zijn
uitzonderlijk goed bewaard gebleven.
De shedkappen en staalconstructies
hebben bij alle interne verbouwingen

BATO-complex anno 2018, gezien vanaf de Perikweg.
hun functie behouden. Volgens de drie
erfgoedorganisaties is de BATO een
bijzondere fabriek, door de unieke ontstaansgeschiedenis, de karakteristieke
architectuur en de goede staat van het

Foto: Jan Breteler

complex. Het gebouw en de plek bieden
kansen en uitdagingen voor stedenbouwkundigen, architecten en ontwikkelaars om hier oud en nieuw creatief en
uitdagend met elkaar te verbinden.
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Manifest over toekomst vliegveld Twente

D

e Historische Sociëteit is een
van de ondertekenaars van een
manifest over het erfgoed van het
vliegveld Twente. Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Stichting Militair Erfgoed
zijn de andere. Het manifest roept alle
huidige en toekomstige betrokkenen
bij de herontwikkeling van het gebied
op om zorgvuldig om te gaan met de
bijzondere cultuurhistorische waarden
die er nog te vinden zijn.
Het (voormalige) vliegveld biedt volgens
de opstellers van het manifest een uniek
overzicht van de ontwikkelingen in de
militaire luchtvaart én van momenten in
de burgerluchtvaart, vanaf de vroegste
experimenten op niet meer dan een veredeld grasveld tot het demonteren van
gigantische producten van de burgerluchtvaart in deze tijd. Die geschiedenis
is zichtbaar in gebouwen en landschap-

selementen.
Het vliegveld is in Nederland uniek.
Het landschap draagt de sporen van de
ijstijd, de landbouw in de middeleeuwen
en de industrialisatie in de 19e eeuw.
Vanaf 1931 komt daar het verhaal van de
luchtvaart bij. Er is nog veel te vinden,
maar bijna alles is onbeschermd.

Contactpersonen
commissies

Nieuwe
Wigboldroute

Binnenstadcommissie

Functie van voorzitter/contactpersoon
is vacant.

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: loakstenencom@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

De Loakstenen- en begraafplaatsencommissie heeft een vernieuwde
uitgave van de Wigboldroute samengesteld als onderdeel van de jubileumactiviteiten n.a.v. ons 50-jarig
bestaan als stichting. Deze nieuwe
versie bevat in vergelijking met de
oude o.a. meer historische foto’s en
een tweetal informatiepunten extra.
Om deze nieuwe uitgave extra onder
de aandacht te brengen, houden wij
een aantal wandelingen o.l.v. gidsen
om samen met u de route te verkennen. Als u graag wilt deelnemen
aan een van deze wandelingen kunt
u zich daarvoor opgeven bij: loakstenencom@shsel.nl. U krijgt dan
een bevestiging via de e-mail met
de exacte locatie van het verzamel/
startpunt.
De data van deze wandelingen zijn:
zondag 29 juli, 12 augustus en 26
augustus om 14.00 u. De wandeling
duurt ongeveer twee tot drie uur, in
een rustig tempo. Aan het eind van
de wandeling ontvangt u een gratis
exemplaar van dit prachtige routeboekje.

Het manifest is gericht tegen het voornamelijk denken in economische belangen
bij de herontwikkeling. “Zie het erfgoed
niet als een last, maar als een kans! Het
gaat er niet om dat alles bewaard moet
blijven, maar schrijf dingen niet te vlug
af, dat is in Enschede al te vaak gebeurd,”
zeggen de erfgoedorganisaties.
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Excursie naar Zonnebeek
Deelnemers excursie op bordes Zonnebeek.

O

Foto: Geert Bekkering

nder uitzonderlijk goed weersgesternte hebben op
26 mei in het kader van ons jubileum circa 75 mensen
Zonnebeek bezocht. Het archief van fabrikantenfamilies, de stallen, het koetshuis en de tuinen. Er kom ook
rond het huis gewandeld worden, maar het interieur was niet
toegankelijk.
Olaf Visscher en Liesbeth Blijdenstein lieten in heel kleine
groepjes alles in het archief zien (een heel beperkte ruimte)
en leidden de bezoekers ook rond de stallen en het koetshuis.
Volgens hen was het een heel goed en bijzonder publiek. Ze
hadden eigenlijk nog nooit zulke gedetailleerde en bijzondere

Privacy
Wie een computer gebruikt, is de laatste weken

ongetwijfeld bestookt met e-mails over de privacy.
Ook de Historische Sociëteit is daar natuurlijk extra
zorgvuldig mee bezig na de wijziging van de privacywet.
Persoonlijke gegevens waarover de Historische
Sociëteit beschikt, worden gebruikt voor het rondsturen van deze nieuwsbrief, voor het versturen van
’n Sliepsteen en voor het innen van het abonnementsgeld.
Deze gegevens worden niet met andere organisaties
gedeeld.
In de volgende ’n Hoesbreef komt nadere uitleg over
hoe de Historische Sociëteit de privacy bewaakt.

vragen gekregen. Er werd ook informatie en materiaal aan het
archief aangeboden.
Men had speciaal voor ons de tuinontwerper laten komen,
en die vertelde met heel veel details en liefde over de manier
waarop de laatste paar jaar de tuin is onderhouden en nieuw
ingericht. De beheerder van Zonnebeek liep overal tussendoor
en vertelde bijzonderheden over huis en bewoners.
Een zeer geslaagde excursie en een buitengewoon onderdeel
van onze lustrumviering.
Geert Bekkering

Wie wil ’n Hoesbreef maken?
Tien keer per jaar komt ’n Hoesbreef uit, onze digitale nieuwsbrief die het hele land doorgaat. Ingrid Astrego nam de redactie
over van Geert Bekkering toen zij toetrad tot het bestuur van
Historische Sociëteit. Nu zij er eind dit jaar na twee perioden een
punt achter zet, wordt het tijd voor een nieuwe eindredacteur en
een nieuwe, frisse kijk op ons ‘clubblad’. Het werk bestaat uit het
verzamelen van berichten en illustraties, het zo nodig redigeren
van de aangeleverde teksten en het versturen van de nieuwsbrief
(de vormgeving wordt door een andere vrijwilliger van de Historische Sociëteit gedaan).
Informatie: Ingrid Astrego, ingridastrego@shsel.nl
of 053 - 431 72 89.
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Jubileumpresentatie
Jubileumpresentatie in de Zuiderspeeltuin over het centrum en de Kuipersdijk en omgeving.

D

e derde stadsdeelpresentatie in
het kader van ons 50-jarig jubileum werd zaterdagmiddag 16 juni
gehouden. Deze keer waren wij te
gast in het gebouw van de Zuiderspeeltuin aan de Kuipersdijk. Ondanks de
concurrentie van het WK voetbal waren
er zo’n honderd mensen gekomen om
getuige te zijn van een interessante vertoning van oude foto’s van de Enschede-

se binnenstad en van de Kuipersdijk en
zijn directe omgeving.
Evenals op Pathmos en in de Velve-Lindenhof was alles perfect georganiseerd. De aanwezigen werden i.v.m.
het 90-jarig bestaan van de speeltuin
getrakteerd op koffie en cake en tijdens
de pauze en na afloop op een drankje en
hapje. Enkele aanwezigen gaven zich op
als abonnee op ‘n Sliepsteen en er was

Tweede boek Historische
Kring Glanerbrug bijna klaar
“Vooruit, nog eentje dan”, het tweede boek van de Historische Kring Glanerbrug (HKG), nadert zijn voltooiing. Het
boek gaat over de cafés en andere drinkgelegenheden in
Glanerbrug. Wij hebben uniek fotomateriaal binnengekregen en het is ons gelukt om van bijna alle ruim dertig
drinkgelegenheden de geschiedenis te achterhalen. Het
wordt een uniek boek dat de moeite van het aanschaffen
zeker waard is.
Het boek komt dit najaar uit en kost dan 15 euro. Bij voorintekening betaalt u tot 31 juli 12.50 euro. Wacht niet te lang;
het eerste boek van de HKG over de Tweede Wereldoorlog
was binnen een jaar helemaal uitverkocht. U kunt nu alvast
een exemplaar reserveren via: williemeester45@gmail.com,
onder vermelding van naam en adres.
Historische kring Glanerbrug,
W. Meester, voorzitter

Foto: Jan Brummer

veel belangstelling voor de kaarten van
Enschede 1907/2018.
Na de zomervakantie staan er nog vier
stadsdeelpresentatie gepland. Via ‘n
Hoesbreef en onze Facebookpagina
wordt u tijdig geïnformeerd over de
geplande data en locaties.
Jan Brummer

