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’n HOESBREEF
UITGAVE VAN STICHTING HISTORISCHE SOCIË TEIT ENSCHEDE-LONNEKER

Jubileumviering ‘Thuiskomen in 1968’
50 jaar Historische Sociëteit
Enschede-Lonneker 1968-2018

De babyboomgeneratie stapte een
halve eeuw geleden vrijmoedig en
strijdvaardig de wijde wereld in.
Het was óók het jaar van de oprichting van de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker. Onder het motto
‘Thuiskomen in 1968’ is er woensdagavond 31 oktober om 19.30 uur
voor leden (abonnees op de Sliepsteen) en andere belangstellenden
een feestelijke jubileumviering
in de theaterzaal van Prismare in
Roombeek. Met een dubbele terugblik naar dat bijzondere jaar dat zo
gebeiteld in de geschiedenis staat.

Deze krant is een uitgave van de 50-jarige Stichting Historische
Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) en is samengesteld uit artikelen
en advertenties uit de jaargang 1968 van dagblad Tubantia.
Redactie: Jan Brummer en Jan ter Haar
Eindredactie en vormgeving: Peter Geul
Met dank aan De Persgroep

Gratis voor abonnees van ‘n Sliepsteen
Los nummer: € 2,35

Door Jan ter Haar

O

mlijst met beelden en muziek uit
de sixties vertelt de in Enschede
geboren en getogen journalist/
schrijver Roel Janssen over zijn
boek ‘1968 You say you want a revolution’. Tevens is de presentatie van een
unieke Twentsch Dagblad Tubantia
uit die tijd, gevuld met twaalf pagina’s
aan authentieke nieuwsberichten uit
1968, zowel lokaal, landelijk als wereldnieuws. Met deze door eigen mensen
samengestelde krantenuitgave voert de
Historische Sociëteit ons allen terug naar
de Enschedese werkelijkheid van toen.
Verrassend genoeg blijkt die actuele
trekken te vertonen.
De bijeenkomst van woensdagavond
31 oktober belooft het hoogtepunt te
worden van het jubileumjaar van onze
Historische Sociëteit. Het oprichtingsjaar
kende veel bijzondere nieuwsfeiten.
Het jaar 1968 typeert ook de tijd dat de
nieuwe aanstormende generatie die
in opstand kwam tegen de gevestigde
orde. De avond in Prismare vormt het
sluitstuk van de landelijke Maand van de
Geschiedenis.
www.maandvandegeschiedenis.nl

Jubileumkrant samengesteld uit artikelen en advertenties uit jaargang 1968 van
Dagblad Tubantia.
Voor Sliepsteenabonnees is de toegang
gratis. Van niet abonnees verwachten wij
een vrije gift. De zaal is geopend vanaf
19.00 uur. Gezien de verwachte opkomst

adviseren wij u om op tijd aanwezig te
zijn.
Locatie: Theaterzaal Prismare, Roomweg
167. Aanvang: 19.30 uur
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Veranderde stad

E
’n HOESBREEF
Stichting Historische Sociëteit
Enschede - Lonneker
Gratis digitale nieuwsbrief van de
Historische Sociëteit
www.shsel.nl
Redactie
Ilse van Heerwaarden
hoesbreef@gmail.com
Secretariaat
Gerard Hemelt,
Suze Groeneweglanden 14,
7542 NM Enschede, 06 197 255 77
secr.shsel@gmail.com
’n Sliepsteen
Contribuanten ontvangen vier keer
per jaar ons historisch blad ’n Sliepsteen. Redactie:
Geert Bekkering, 053 430 06 91
of geertbekkering@shsel.nl
https://www.facebook.com/
SHSEL/
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 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.

rgens in 1976 wist een docent
Geografie op het Twents Avond
College mijn vertrouwen in Enschede ernstig te beschadigen. Tot
dan was ik een redelijk naïeve inwoner
die hier geboren en getogen is en die
niet voldoende afstand had om te zien
dat Enschede langzaam veranderd was
in een sociaaleconomisch rampgebied.
Tijdens zijn les aan de volwassenen in
mijn klas schetste hij in een haarscherpe analyse hoe beroerd de stad ervoor
stond. Na de, uiteindelijk razendsnelle,
neergang van de textielindustrie was de
binnenstad, ook ruimtelijk, een aaneenschakeling van dichtgetimmerde
winkels, afgewisseld met lege fabrieksgebouwen met ingegooide vensters. Dat
25% van de bevolking uitzichtloos in de
WAO of de WW was beland. Dat de stad
onaantrekkelijk was en eigenlijk helemaal niets te bieden had. Het eindpunt...
en niet alleen van de trein.
Het is zo’n moment dat je je later altijd
kan herinneren, omdat voor mij in één
les van een uur een vertrouwde wereld
verbaal afgebroken werd; letterlijk en
figuurlijk. In zijn samenhang had hij ons
overigens een briljant verhaal verteld,
waarin alle componenten die bepalend
zijn voor de kwaliteit en de leefbaarheid
van een samenleving de revue passeerden.
Geschokt, teleurgesteld maar vooral
wakkergeschud keek ik met een nieuwe blik naar mijn stad. Een stad op
het dieptepunt waar de vraag gesteld
moest worden of het ooit nog goed zou
komen?
Intussen leven wij in een stad waar,
ondanks de ligging aan de rand van
Nederland, het leven voor de meeste
inwoners goed is. Levendig en gezellig.
Waar nieuw gebouwd wordt, mooie
inbreidingsprojecten een plaats krijgen
in de bestaande stad. Waar volgens de
lokale media de m2 winkelruimte niet
aan te slepen is. Waar de cultuur bloeit
en nog altijd het aantal studenten toeneemt, zelfs uit verre landen.
Waar Saxion en UT een klimaat scheppen waarin vernieuwing en ondernemingszin vanzelfsprekend lijkt. Elkaar
opjagend en elkaar versterkend. De stad
is kortom ‘booming’ hoewel er nog altijd
veel inwoners zijn die daar nog niet veel
van merken.
In ongeveer 35 jaar heeft Enschede zich-

zelf opnieuw
uitgevonden.
En een stad is
nooit af! Het
is een pijnlijke
ervaring geweest om mee
te maken dat
de eenzijdige
industriële economie zo snel
in elkaar kon
storten. Ruim 20.000 arbeidsplaatsen
gingen verloren in nog geen tien jaar
tijd in een stad die feitelijk altijd arm was
en is gebleven. Als we daarbij stilstaan is
het duidelijk dat een enorme prestatie is
geleverd.
Voor de Historische Sociëteit is het een
opgave om de geschiedenis zichtbaar te
maken en te houden. De verhalen van
de stad lijken snel vergeten en de sporen
van onze geschiedenis worden langzaam maar zeker uitgewist.
Op steeds meer plaatsen proberen wij
door middel van onze tekstbordjes te
laten zien wat er was, wat de geschiedenis ervan is geweest en hoe het een met
het ander samenhangt. Volgende maand
verschijnt het boek over het Hogeland.
Langs de Zuiderval-Buurserstraat maken
we één van de vele spoorlijnen weer
levend door afbeeldingen van het spoor
op de muren van de fietsdoorgang
Kokkelmanlanden te laten schilderen.
Markestenen terugplaatsen, oude gevelstenen een nieuw plekje geven. We
zijn de lichtbak van Hotel de Graaff op
het spoor en zoeken daarvoor een plek.
Er worden cursussen over onze geschiedenis gegeven en natuurlijk worden
de verhalen van de stad verzameld en
gepubliceerd in Sliepsteen en Hoesbreef.
Er wordt gewerkt aan een app die, wandelend met de mobiele telefoon door de
stad, de geschiedenis zichtbaar maakt.
De bijeenkomsten in de stadsdelen met
foto’s en verhalen over dat betreffende
stadsdeel zijn een enorm succes. Veel
mensen komen met ons en veel enthousiasme de foto’s bekijken en de herinneringen delen. Dat stimuleert en geeft
energie. Mooi.

Dick Buursink
Voorzitter SHSEL
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Grenssteen en informatiebordjes

Harry van der Sleen en Kor Feringa monteren een informatiebord aan de muur van het fabriekspand van Jannink aan de
Haaksbergerstraat.
In ’n Hoesbreef 265 van vorig jaar
februari (http://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2017/01/Hoesbreef-februari-2017.pdf ) beloofden wij u op de
hoogte te houden van onze vorderingen
betreffende de historische wapensteen
46. Dat is de grenspaal die vroeger op
de grens Nederland-Duitsland stond, ergens tussen de grensovergang Sandersküper en het Aamsveen, is dus na ca. 45
jaar weer boven water gekomen. Op 21
september j.l. hebben we hem opgehaald uit Gescher (D) waar hij tijdelijk
opgeslagen lag op de gemeentewerf.
Omdat de oorspronkelijke locatie niet
meer toegankelijk is voor publiek willen
we de steen plaatsen op een plek waar
iedereen hem kan bewonderen. Dit
doen we met een aantal Duitse zusterverenigingen. We zullen u laten weten

waar en wanneer de grenssteen onthult
wordt op z’n nieuwe stek, waar we ook
een informatiebord bij gaan plaatsen.”
Onlangs heeft de SHSEL in het kader van
haar 50-jarig jubileum weer een informatiebordje aangebracht. Dit keer aan het
voormalige fabriekspand van Jannink
aan de Haaksbergerstraat.
Inmiddels zijn er door ons al ruim 80
bordjes geplaatst. Zie voor een complete
lijst: http://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2018/01/lijst-van-bordjes-1.pdf.
Mocht u ook een pand of object op het
oog hebben waarvan u denkt dat een
informatiebordje van ons daar op zijn
plaats zou zijn, dan ontvangen graag uw
suggestie.”
Harry van der Sleen
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Presentatie in het kader van ons 50-jarig jubileum
De eerstvolgende stadsdeelpresentatie vindt plaats op donderdagavond
4 oktober a.s. in het Dorpshuis in
Lonneker. Voor de pauze worden er
oude beelden van de binnenstad van
Enschede vertoond. Het programma
na de pauze wordt verzorgd door de
Historische kring Lonneker Marke in
samenwerking met de Dorpsraad.
Hierbij ligt het accent op de historie
van het dorp Lonneker, met als thema: ‘Waarvan leefde de Lonnekernaar
in de vorige eeuw”.
De jubilerende Historische Sociëteit
trakteert de bezoekers vooraf op
koffie en thee en in de pauze op een
drankje.
Donderdag 4 oktober
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om
19.30 uur.
Adres: Dorpsstraat 98, Lonneker.
Jan Brummer

Kermis in Lonneker 1978

Contactpersonen
commissies
Binnenstadcommissie

Georges Schafraad
schafraad@gmail.com

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

Activiteiten Promotiecommissie
De promotiecommissie heeft de afgelopen weken niet stilgezeten.
Met veel enthousiasme en in verschillende bezettingen stonden we met onze
stand bij:
15 september: Open Monumentendag Stadhuis en Jacobuskerk.
20 september: Doe dag De Woonplaats Twekkelerveld.
22 september: Uitmarkt Prismare.
23 september: Twentse Landdag Ledeboerpark.
Voor deze laatste activiteit hadden we ons aangemeld, maar door de zeer slechte
weersvooruitzichten ook weer afgemeld. Bart is er desondanks met een tas met o.a.
Sliepstenen naar toe gegaan en heeft een aantal Sliepstenen verkocht en twee nieuwe contribuanten ingeschreven. Dus: geen vergeefse moeite.
Vrijdag 21 september hadden we onze boekenmarkt in de Prismare.
Ondanks het feit, dat zowel Huis aan Huis als TC Tubantia het hebben laten afweten, kunnen we toch spreken van een goed resultaat. Veel boeken over met name
Enschede en Twente, een flink aantal Sliepstenen, evenals kokers met plattegronden
etc. en wederom een aantal nieuwe contribuanten: we kijken ook hier met tevredenheid op terug.
In de komende periode zijn we present bij:
4 oktober:
Dorpshuis Lonneker, aanvang 20.00 uur (50 jaar SHSEL)
20 oktober:
Seniorenbeurs Stichting 55+ van 10.00 tot 16.00 in hun gebouw
		
op Het Schuttersveld te Enschede
31 oktober:
Presentatie “Tubantia 1968” in het kader van 50 jaar SHSEL in
		
Prismare (Grote zaal) Komt allen!
15 november: Noorderkerk, Lasondersingel 20.00 uur (50 jaar SHSEL)
Dus zoals u ziet; we zitten niet stil.
Namens de promotiecommissie:
Henk Dikken.
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Oude gevelsteen uit 1888 gered

Hoewel de gemeente Enschede
anderhalf jaar lang probeerde voor de
fabrikantenkoepel uit 1888 in Twekkelo
een koper en bestemming te vinden, is
dat niet gelukt. Hulde voor de inzet van
de ambtenaren! De koepel onder de
hoogspanningsdraden is nu gesloopt.
Met zeer goede medewerking van de
mensen van sloper Hein Heun is de originele gevelsteen gaaf uit het gebouwtje
gered. Dat is fijn, want het zijn ook deze
jongelui die het voetballen naar Neder-

Fabrikantenkoepel uit 1888 in Twekkelo.
land brachten en PW oprichtten.
Inmiddels zijn besprekingen met de
gemeente begonnen om een Enschedees ‘lapidarium’ in te richten: een muur
waar de oude gevelstenen van Enschede
– met uitleg – goed beschermd worden
opgehangen. Dan maken we een stukje

Enschedese geschiedenis voor iedereen
zichtbaar.
Wie een oude gevelsteen heeft om erbij
te hangen, kan dat melden aan Geert
Bekkering: 053 430 06 91 of
g.h.bekkering@home.nl

Kroegenboek

Cadeau

Op 20 november wordt
het boek ‘ Nou vooruit nog
eentje dan.’ gepresenteerd.
In het boek staat een
rondgang langs drinkgelegenheden aan weerskanten van de grens bij
Glanerbrug.

Op 27 oktober om 11 uur zal Kor Feringa, onze
voormalige secretaris, aan de Zuiderval bij de
doorgang naar de Kokkelmanlanden, een kunstwerk onthullen en aanbieden aan de gemeente
Enschede vertegenwoordigd door wethouder
Jeroen Diepemaat.
In het kader van ons 50-jarig bestaan heeft de
SHSEL het initiatief genomen dit kunstwerk te
laten maken. Wij hebben opdracht gegeven aan
kunstenaar Sonna Krom en voor ons staat vast dat
ze Enschede een stukje mooier heeft gemaakt.
Met behulp van de Rabobank en Initiatiefkracht
Enschede zijn wij bezig een samenhangend
kunstproject te realiseren in de zuidwijken rond
het voormalige spoor Zuid. Bert Kollenhof heeft
een aantal jaren geleden zelf al het initiatief
genomen zijn schutting langs de Buurserstraat
te verrijken met het verbeelden van een stuk van
onze geschiedenis en Kor Feringa heeft toen bedacht om dat een vervolg te geven. Bert Kollenhof, Albert Platvoet en Dick Buursink hebben een
initiatiefgroep gevormd en dit is dan het resultaat
van fase 2.

Het boek kan alvast worden besteld via e-mail:
williemeester45@gmail.
com.
Het boek kost € 15,-.
Joop Kwakman,
secretaris
Historische Kring
Glanerbrug.
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Orderboek Tattersall & Holdsworth 1892

J

oanna Zuthof-Marsman fietste
in haar MAVO-tijd vaak door de
Oldenzaalsestraat (nu De Heurne)
en ging stiekem met een vriendin
de leegstaande fabriek van Tattersall &
Holdsworth – fabrikant van textielmachines en machine-onderdelen – in. Ze
vond daar allerlei achtergebleven stukken waaronder een orderboek uit 1892.
Bewust of onbewust zag zij de waarde
van het boek al in en ze besloot dan ook
om het orderboek in ‘bruikleen’ mee te
nemen. Onlangs vond ze het boek terug
en ze wil nu graag dat het boek bij een
groter publiek bekend wordt en voor
altijd goed bewaard wordt.
De Sociëteit neemt het boek dan ook
dankbaar in ontvangst en bedankt haar
dat ze het boek gered heeft. Bij de sloop
van de fabriek zou het boek immers
zondermeer verloren zijn gegaan.
Het boek zelf bevat interessante orders
die geschreven zijn in het Nederlands,
Engels en Duits. Iedereen die hiervoor
belangstelling heeft, mag het boek inzien en is welkom op de openingstijden
van de Sociëteit.

Een bloemetje van Dick Buursink voor Joanna Zuthof-Marsman.

