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50 JAAR
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Zoals u in onze vorige Hoesbreef hebt kunnen lezen 
houden wij, in het kader van ons 50-jarig jubileum, een 
aantal wandelingen langs de wigboldstenen in Ensche-
de. Dit onder leiding van deskundige gidsen; leden van 

onze Loakstenencommissie.
Twee van de drie wandelingen hebben we inmiddels al achter 
de rug en deze hebben met zo’n 15 tot 20 deelnemers een 
goede respons gehad. Vanuit de deelnemersgroepen is er 
erg enthousiast gereageerd tijdens en na de wandelingen. 

Afgezien van het feit dat men een mooie wandelervaring had, 
heeft men ook het nodige van de geschiedenis van Ensche-
de opgestoken. Wel moesten we, i.v.m. de extreme warmte, 
op de eerste wandeldag het tijdstip wat vervroegen. Dit was 
gelukkig geen probleem voor de aanmelders, integendeel. Na 
afloop van de rondleidingen hebben we onder het genot van 
een drankje, nog even gezellig op een terrasje nagepraat met 
de wandelaars .
Harry van der Sleen.

Wigboldwandelingen



Nu wordt de on-
afhankelijkheid 
van de rech-
terlijke macht, 
die essentieel 
is om macht 
te controleren, 
getypeerd als 
sta-in-de-weg 
voor het kunnen 
functioneren 
van machthebbers. Wordt die kritische 
pers steeds vaker neergezet als ‘vijand 
van het volk’. Worden serieuze journa-
listen weggezet als samenzweerders en 
daarmee wordt hun werk om misstan-
den zichtbaar te maken afgedaan als 
onbetrouwbaar. 
Ondertussen wordt via Facebook, Twitter 
en blogs informatie verspreid die aan-
toonbaar niet klopt, of gewoon bedoeld 
is om ons om de tuin te leiden. In de 
beste tradities van totalitaire staten waar 
machthebbers maar een doel hebben, 
de macht behouden en ongecontroleerd 
(en vaak op basis van willekeur) hun 
gang te kunnen gaan. Sluipend wordt 
daardoor onze rechtsstaat en onze de-
mocratie uitgehold. 

Vaak speelt dan door mijn hoofd de 
vraag wat we eraan kunnen bijdragen 
dat dit niet normaal gevonden wordt. 
Het begint natuurlijk bij onszelf. Wie kri-
tiekloos en schouderophalend weg kijkt 
als weer eens iemand iets merkwaardigs 
roept mag zich aangesproken voelen. 
Wie geen moeite doet om informatie op 
waarheidsgehalte te onderzoeken en 
zelfs als waarheid doorgeeft is mede-
plichtig. Als de waarde van een onafhan-
kelijke pers wordt onderuit gehaald en 
wij niet meer de moeite nemen kritisch 
kranten te lezen, is er geen tegenmacht 
meer die onrecht aan de kaak stelt. Als 
de onafhankelijkheid van een rechter 
door ons ter discussie wordt gesteld 
legt dat de bijl aan de wortels van onze 
rechtsstaat. Als boven ons gestelden 
weg komen met haatzaaien, tegen-
stellingen opkloppen en nepnieuws 
verspreiden, zorgen we uiteindelijk mee 
voor een onleefbare samenleving. En 
dan wordt geschiedenis herschreven.

Dick Buursink
voorzitter Historische Sociëteit
Enschede-Lonneker
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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 geertbekkering@shsel.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/
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Vakantie. Een paar weken een 
andere omgeving en natuurlijk 
geïnteresseerd in de historie van 
die omgeving. Eerst de Dolomie-

ten in Noord-Italië waar de geschiedenis 
van de Eerste Wereldoorlog nog altijd op 
plekken zichtbaar is. De gruwelijke ver-
halen die erbij horen. Natuurlijk wordt 
na 100 jaar ook daar de geschiedenis 
enigszins herschreven om het ‘helden-
dom’ van de oorlog in te kleuren. De ech-
te ellende van een berg-oorlog zonder 
heldenverhalen zou de lust om ooit nog 
weer voor het vaderland de wapens op 
te pakken wel erg klein maken.
Als je veel leest en een kritische geest 
hebt merk je dat geschiedenis ‘herschrij-
ven’ vaak voorkomt. 

Dit jaar toevallig meerdere romans over 
families en hun geschiedenis in Rusland 
voor en na de revolutie in 1917 gelezen 
en natuurlijk over de rol van de Russen 
om het fascisme te verslaan. Ook daar 
zijn de echte verhalen over de ellende, 
de staatsterreur, de rechteloosheid en de 
willekeur nauwelijks te verteren. Waarom 
lieten mensen dit allemaal gebeuren?
En toch zijn die verhalen dan wel weer 
zo boeiend dat ik het lees en opnieuw 
overtuigd raak van de absolute nood-
zaak om onze parlementaire democratie 
en de rechtsstaat ten koste van alles 
te verdedigen. Het ondermijnen van 
onze samenleving door met leugens en 
manipulatie, via informatie op internet, 
ons bepaalde beelden en ideeën aan 
te praten vraagt een actieve inzet van 
iedereen. De valse of foute informatie, 
de samenzweringen die veronderstelt 
worden, het denken in termen van ‘wij’ 
en ‘zij’ en de angst voor het vreemde 
maken ons ‘samen leven’ er zeker niet 
gezelliger op.

Zelf heb ik veel jaren als politicus en 
bestuurder gewerkt en geprobeerd bij 
te dragen aan een goed functionerende 
en meer rechtvaardige wereld. Jaren 
waarin onrecht en achterstelling van 
mensen die niet zo slim zijn, die niet veel 
geld hebben en niet zo zelfredzaam zijn, 
altijd aandacht had en zo nodig bestre-
den werd. Waarbij liegen over zaken die 
speelden genadeloos werd afgestraft 
door een kritische pers, de samenleving 
en de volksvertegenwoordiging. In 
Nederland nog vaak reden voor vertrek. 
En terecht!

Vakantie en leugens

http://www.shsel.nl
mailto:hoesbreef%40gmail.com?subject=%E2%80%99n%20Hoesbreef
mailto:secr.shsel%40gmail.com%20?subject=
mailto:geertbekkering%40shsel.nl?subject=
http://www.shsel.nl
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/
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 Na lange tijd de redactie van onze 
Hoesbreef te hebben verzorgd heeft 
Ingrid Astrego aangekondigd toe te 
zijn aan nieuwe uitdagingen. 
De Hoesbreef verliest haar hoofdredac-
teur. Jaar in jaar uit heeft Ingrid onze 
digitale nieuwsbrief verzorgd en tot 
twee jaar geleden ook nog een papie-
ren versie ervan. Ik weet hoeveel tijd 
dat vaak gekost heeft, naast het plezier 
van het maken natuurlijk. 

Het bestuur van de SHSEL is haar veel 
dank verschuldigd voor haar inzet om 
er een leesbaar en interessant medium 
van te maken. De laatste twee jaar 
heeft ze nog een enorme vernieuwing 
in de vormgeving gerealiseerd samen 
met Wim Corduwener. Wij zijn trots op 
onze Hoesbreef en op Ingrid die dit 
realiseerde.
En dan stonden wij voor de uitdaging 
een opvolger te vinden. Het is gelukt. 

Vanaf dit nummer neemt Ilse van Heer-
waarden de verantwoordelijkheid over 
voor de redactie. Heel fijn natuurlijk en 
wij wensen haar en Wim Corduwener 
toe dat het blad nog verder ontwikkeld 
kan worden tot een door veel mensen 
gelezen nieuwsbrief van de Historische 
Sociëteit.

Dick Buursink

Hoesbreef wisselt redactie

Facebook
 Oude Markt 1910

 Onze Facebookpagina  van de Stichting Historische Sociëteit En-
schede- Lonneker (SHSEL) mag zich verheugen in een groeiende 
belangstelling. Steeds vaker weet men ons te vinden en uit de vele 
positieve reacties blijkt dat de berichten erg gewaardeerd worden.
De Fotoverhalencommissie beheert ook de Facebookpagina ‘Ho-
geland-Vroeger en Nu’ waarop wekelijks een bericht en veelal een 
oude foto en/of een document geplaatst worden. Veel bezoekers 
komen met aanvullende informatie waardoor we er in geslaagd 
zijn om nog meer materiaal te verzamelen voor het boek over de 
historie van het Hogeland waaraan momenteel gewerkt wordt.

Jan Brummer
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 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

Contactpersonen 
commissies

 Achter de schermen wordt er door de jubileumcommissie gewerkt aan een twaalf 
pagina’s tellende Tubantia met nieuws uit 1968, het jaar waarin onze Historische 
Sociëteit werd opgericht. Twaalf pagina’s met herinneringen aan bijzondere lokale, 
nationale en internationale nieuwsfeiten en gebeurtenissen van vijftig jaar geleden. 
De krant wordt gedrukt op een mooie kwaliteit papier, op het ‘ouderwetse’ formaat 
42 x 58 cm en zal naar verwachting in oktober verschijnen. De abonnees op de Sliep-
steen ontvangen een gratis exemplaar, niet abonnees betalen € 2,20.
Jan Brummer

Nieuws uit 1968Fons Kleinherenbrink 
overleden

 Op 3 augustus is Fons Kleinherenbrink 
overleden. Fons was jarenlang voorzitter 
van de Binnenstadscommissie van de 
Historische Sociëteit. Hij nam de voor-
zittershamer destijds over van Alphons 
ten Tije. Onder zijn leiding is onder meer 
een speciaal nummer van ’n Sliepsteen 
gemaakt over de ‘jarige’ Boulevard 1945.
Behalve in de Historische Sociëteit 
was Fons actief als voorzitter van de 
Commissie van Beheer van het G.J. van 
Heekpark. 
Velen zullen hem echter vooral kennen 
als de oud-directeur van het Dr. Ari-
enshuizen in Enschede en Glanerbrug 
(later opgegaan in AriënsZorgpalet, nu 
omgedoopt tot Liberein).

Fons Kleinherenbrink was al geruime tijd 
ziek. Hij is 81 jaar geworden.

mailto:schafraad%40gmail.com%20?subject=Binnenstadcommissie
mailto:jangoolkate@shsel.nl
mailto:korferinga@shsel.nl
mailto:janbreteler@shsel.nl
mailto:ceesvandervelde@shsel.nl
mailto:loakstenencom%40shsel.nl?subject=
mailto:benbroen@shsel.nl
mailto:geertbekkering@shsel.nl
mailto:joopkwakman@shsel.nl
mailto:tjibbeknol@shsel.nl
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 Ans Rotting.

De SHSEL bestaat, zoals bekend, 
50 jaar. In de loop der jaren heeft 
de SHSEL natuurlijk verschillende 
voorzitters gehad. Één van de voor-
zitters was Ans Rotting, gedurende 
de periode 2003-2010. Hierbij een 
verslag van mijn gesprek over haar 
herinneringen aan haar voorzitter-
schap van de SHSEL.

Door Paul van Wijk

Van 1998 tot 2002 was ik PvdA- 
raadslid in de gemeente Ensche-
de”, zo begint Ans enthousiast 
te vertellen, “en werd gegrepen 

door de emotie over historisch Ensche-
de.” De SHSEL was naarstig op zoek 
naar meer gemeentelijke gelden voor 
monumentenbeleid. Ans las toen al de 
Sliepsteen, maar was verder niet voor 
de SHSEL in een bestuursfunctie actief. 
Dit veranderde toen ze tijd vrij had, na 
afloop van haar raadslidmaatschap en 
gevraagd werd om voorzitter te worden 
van de SHSEL.
Ans kwam naar eigen zeggen in een club 
terecht met veel ideeën en activiteiten, 
echter wel een club die meer intern dan 
extern gericht was.

Er vond een overgang plaats van de Höl-
terhof naar het Odd-Fellowhuis en Pris-
mare voor de vergaderingen en maan-
delijkse avonden. De problematiek rond 
de Noorderhagen speelde met behoud 
van een aantal panden als inzet. Veel tijd 

was ze met Sake de Boer en Kor Feringa 
kwijt aan discussie met de gemeente 
en woongemeenschap De Wonne. E.e.a. 
haalde nog de NRC.   
Belangrijk punt waar Ans zich sterk voor 
heeft gemaakt is om de organisatie meer 
extern gericht te krijgen. De meeste 
voldoening in haar voorzitterschap heeft  
Ans gevonden in: “het mogelijk maken 
voor iedereen om op zijn of haar manier 
een bijdrage te kunnen leveren”. Haar 
voorzitterschap wil ze dan ook ken-
schetsen als: voorwaardenscheppend, 
procesgericht, meedenkend en oplos-
singsgericht. 

De viering van het 40-jarig bestaan in 
de Grote Kerk was een groot succes 
met medewerking van de toenmalige 
burgemeester Peter den Oudsten. Ook 
dominee Anne van der Meiden gaf 
acte de présence met een verhande-
ling in het Twents over de Enschedese 
samenleving. Onder leiding van Dick 
Buursink werden in Prismare oude foto’s 
tentoongesteld. Een grote klapper.  De 
samenwerking in het bestuur was prima 
en het lukte uiteindelijk ook goed om als 
eenheid naar buiten te treden.

Ans, hoe zou je alles overziend de SHSEL in 
drie woorden willen typeren?
“Liefde (voor erfgoed) - betrokken - 
actie”
Tegenwoordig heeft Ans nog bemoei-
enissen met de SHSEL in het kader van 
het beheer  van de collectie schilderijen 

IN GESPREK MET:

van de Stichting Collectie Evert Rabbers. 
Het betreft hier schilderijen uit de jaren 
‘20 van Enschede en omgeving.

SHSEL anno 2028. Hoe denkt Ans daar-
over? 
Naar haar stellige overtuiging is de SH-
SEL dan ook nog steeds hard nodig met 
een  kritische houding, activistisch en 
werkend aan een goede wisselwerking 
met de gemeente. Een erfgoedprijs is 
daarbij een goed initiatief.

Oud-voorzitter Ans Rotting

 Noteert u alvast vrijdag 21 septem-
ber in uw agenda. Wij houden dan 
een geweldige boekenmarkt in onze 
ruimte van Prismare aan de Roomweg 
167 van 10.00-16.00 uur.

Wij hebben een grote keus aan Histo-
rische boeken van Enschede, terwijl er 
ook hele mooie boeken van Twente, 
Overijssel en diversen bij zijn. Ook kunt 
U de kaart met de plattegrond van 
Enschede 1907 kopen.

 Zaterdag 22 september is er de 
jaarlijkse Uitdaag in Prismar van 12.00-
17.00 uur, met diverse kramen en 
zangverenigingen. Natuurlijk staan wij 
hier ook weer met onze kramen met 
Sliepstenen en Boeken en de kaart van 
Enschede van 1907. 

Ook wanneer u nog niet in het bezit 
bent van het boek van de Deurninger-
straat, dan kunt u dit boek alsnog op 
beide dagen aanschaffen.  

De prijs hiervan is € 27,50.

 Ook staan wij met onze kraam op 
donderdag 20 september in Livio op 
Twekkelerveld naast de kerk (Schorpi-
oenstraat 33) van14.00-16.00 uur.

 Verder maken wij u erop attent, dat 
op zondag 23 september met onze 
kraam op te Twentsche Landdag staan 
op de van 10.00-17.00 uur in het Le-
deboerpark aan de Hengelosestraat.

Agenda
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Henk Kok, oudste lid Stichting 
Historische Sociëteit Enschede-Lon-
neker, in gesprek met Geert Bekke-
ring.

Journalist en volkskundige Adri-
aan Buter was ontevreden over 
de contacten tussen historische 

verenigingen aan beide kanten van de 
grens. De Euregio was immers in 1958 al 
opgericht. Buter was benaderd door de 
Heimatverein Gronau-Epe. De nieuwe 
Euregionale vereniging kreeg in 1962 de 
naam Twente-Dinkelland-Noaberschap. 
De eerste vergadering vond plaats in 
Haus Welbergen (Ochtrup), eigendom 
van de Bertha Jordaan – van Heek Stich-
ting. Geen wonder dat ook Dick Jordaan 
aanwezig was en andere mensen die 
net als Buter bij het Jaarboek Twente 
betrokken waren. Dat was immers voor 
het eerst in 1962 verschenen.
Vanuit Vreden was de leraar Duits en 
volkskundige Wilhelm (Willy) Elling erbij. 
Hij was de initiatiefnemer van het latere 

Hamaland Museum in Vreden en had 
goede contacten met het Kreisbestuur 
Borken.
De vereniging heeft tenminste tot 1972 
bestaan en Henk Kok heeft er zijn Euregi-
onale tentoonstelling De Laatste gang / 
Der Letzte Gang in 1988/89 aan te dan-
ken. Die was zowel in Vreden als in het 
Rijksmuseum Twente te zien en daarbij 
verscheen een tweetalig boek.
In Haaksbergen bestond een groep 
mensen die meer interesse hadden in de 
plaatselijke geschiedenis. Zij kwamen en 
af en toe bijeen ten huize van textielfa-
brikant Dick Jordaan. Deze groep met 
Arend Temmink, richtte op 13 maart 
1967 de Historische Kring Haaksbergen 
(HKH) op. Aangezien velen van de HKH 
lid waren van de Oudheidkamer Twen-
te (OKT) en ze elkaar daar regelmatig 
troffen in het Rijksmuseum, bleef dit niet 
onbesproken.

Dick Taat was bestuurslid van de OKT 
en vond een stichting voor plaatselijke 

geschiedenis een goed idee. Natuurlijk 
waren er bedenkingen vanuit het be-
stuur van de OKT. Maar Dick verzekerde 
ze, dat hij de OKT niet wilde verdringen 
maar ermee samen wilde werken. Dick 
benaderde op een lezingavond van de 
OKT, onder geheimhouding, een aantal 
bekenden die in de lokale geschiedenis 
van Enschede en Lonneker waren geïn-
teresseerd. De eerste bijeenkomst vond 
in september 1968 plaats in restaurant 
De Gouden Pollepel aan de Oude Markt 
in Enschede. Daarbij was ook Henk 
Kok aanwezig, die door zijn drukke 
werkzaamheden geen bestuursfunctie 
ambieerde. Op een tweede vergadering, 
waarbij ook Henk Bollen en Gerrit ter 
Welle aanwezig waren, werden spijkers 
met koppen geslagen. De Stichting 
Historische Sociëteit Enschede-Lonne-
ker was in oktober 1968 een feit en de 
bijeenkomsten vonden plaats bij Gerrit 
ter Welle op de Hölterhof.

Het begin van vijftig jaar geschiedenis.

SHSEL een kloon van Historische Kring Haaksbergen?

De werkgroep van de FEE (Forum 
Erfgoed Enschede waarin Histo-
rische Sociëteit Enschede-Lon-

neker, Erfgoedvereniging Heemschut, 
Cuypergenootschap, Cultuurhistorische 
Commissie en Architectuurcentrum sa-
menwerken) is bezig, in overleg met de 
gemeente Enschede, om een publicatie 
te verzorgen over de wederopbouw van 
de Buurtschap De Veltkamp. Dit omdat 
het volgend jaar 75 jaar geleden is dat 
daar het bombardement plaatsvond. 
Tijdens onze naspeuringen zijn wij op 
informatie gestuit dat er in september 
1946 een grote expositie in het Rijksmu-
seum Twente heeft plaatsgevonden van 
de wederopbouwplannen. De expositie 
heet Nieuw Enschede. Bij de SHSEL is er 
in het archief een publicatie gevonden, 
maar van de expositie zelf ontbreekt 
elk spoor. Bij het Rijksmuseum is er 
slechts een uitnodigingsbriefje aan de 
minister. Wij doen een dringend beroep 
op de leden om ons meer informatie 
te verschaffen over deze, in onze ogen, 
cultuur historisch belangrijke expositie. 
Informatie naar astrego@kpnmail.nl of 
tel. 06-130 053 46
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Jan Astrego, namens de FEE

Gezocht: informatie expositie wederopbouw  De Veltkamp 1946

  Een publicatie uit Dagblad Tubantia van 12 november 1946 .

mailto:astrego%40kpnmail.nl?subject=Wederopbouw%20De%20Veltkamp
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