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 De projectgroep bekijkt de hoek Wooldriksweg - Borneostraat. Foto: Jan Breteler

De gemeente is verplicht om regel-
matig, ongeveer om de tien jaar, 
haar bestemmingsplannen te ac-
tualiseren. Op dit moment gebeurt 
dat met het bestemmingsplan 
Getfert-Perik-Hogeland Noord. 

Door Jan Breteler

Vanuit de SHSEL en de erfgoedor-
ganisaties is al vaak aangegeven 
dat cultuurhistorie sterk onderbe-
licht is in bestemmingsplannen. 

Wat in de praktijk leidt tot het verlies van 
erfgoed en tot lastige discussies, zoals 
recent bij de BATO/NRO het geval is.
Voor deze huidige herziening hebben 
de gemeente en de SHSEL afgesproken 
dat beide partijen een inventarisatie 
maken van de cultuurhistorie binnen dit 
bestemmingsplan en vervolgens geza-
menlijk komen tot de onderdelen die als 

karakteristiek, waardevol of beschermd 
moeten worden opgenomen. Medio 
januari is die inventarisatie gereed. 
Dat is veel werk en het vereist de nodige 
kennis van architectuur, stedenbouw en 
de geschiedenis van panden en straten. 
Lastig is ook dat de gemeente en de 
historische organisaties verschillende 
criteria hanteren over wat waardevol is.
De werkwijze voor dit bestemmingsplan 
kan helpen om tot een betere afstem-
ming tussen gemeente en de belang-
hebbende buitenwereld te komen 
als het om cultuurhistorie in de volle 
breedte gaat.
Dat thema zal de komende tijd nog 
vaker onderwerp van gesprek zijn tussen 
de SHSEL en de gemeente.
Vanuit de SHSEL vinden wij in ieder 
geval dat bij iedere herontwikkeling in 
de stad en iedere ingrijpende bouwver-
gunning eerst het archief geraadpleegd 

moet worden. Ongeacht of er een ver-
melding in het bestemmingsplan staat.
Wij vinden ook dat iedere burger moet 
kunnen meepraten over de cultuurhisto-
rie in de stad. 

Ooit is er een heel klein beginnetje ge-
maakt met een interactieve cultuurhis-
torische kaart. Daar zou iedere inwoner 
van de stad online zijn voorstellen 
moeten kunnen doen of zijn commen-
taar leveren. Helaas is het werk aan deze 
kaart weer heel snel stilgelegd. Een ge-
miste kans. Dat moet snel weer worden 
opgepakt zodat iedereen mee kan doen 
bij dit onderwerp dat ons allemaal boeit.

Deelnemers in dit project zijn: 
Jan Astrego, Geert Bekkering, Ben 
Breteler, Jan Breteler, Dirk Korte, Marcel 
Meijer-Hof, Peter van Roosmalen en Cees 
van der Velde.

Cultuurhistorie in bestemmingsplannen



een educatief 
programma 
over onze 
industriecul-
tuur.  
Boeiend, 
want de 
economische 
geschiedenis 
van Twente is 
uitzonderlijk. 
Rond 1910 
was de economische positie van deze 
regio vergelijkbaar met die van Rijn-
mond nu. 
Zo’n 20% van het Bruto Nationaal Pro-
duct (zeg maar ons nationaal produc-
tievermogen) werd hier gerealiseerd. 
Twente, en zeker ook Enschede, mogen 
wel met meer trots dit verleden koeste-
ren. Als dan ook de bijzondere sociale 
geschiedenis met het ontstaan van 
vakbonden, de politieke emancipatie en 
de gevolgen daarvan op bijvoorbeeld 
Volkshuisvesting er bij wordt betrokken, 
ontstaat iets bijzonders. Pathmos, ’t Lan-
sink maar ook tuindorpen in Duitsland 
zijn mooie voorbeelden van de geschie-
denis van de volkshuisvesting. De ar-
chitectuur van de textielfabrieken in de 
Euregio is onderscheidend. Natuurlijk, 
Roombeek, Rijksmuseum en Museumfa-
briek horen er bij. De MBS die symbool 
staat voor het netwerk aan spoorlijnen 
waarmee dit gebied werd bevoorraad. 
In combinatie met ons mooie buitenge-
bied, en onze inzet voor het zichtbaar 
maken van de Rijksgrens en de Marke-
grenzen, zie men de contouren van een 
fraai toeristisch product. 

Kortom, er is veel te doen en wij zijn 
er druk mee. Het bestuur loopt zich 
de benen uit het gat om alle ballen in 
de lucht te houden met de bestaande 
vrijwilligers. Daarom nogmaals de vraag 
aan lezers om actief mee te doen. Bent 
u geïnteresseerd in (delen) van onze ge-
schiedenis wees dan niet te bescheiden, 
wij kunnen uw kennis goed gebruiken.

Dick Buursink
voorzitter Historische Sociëteit Ensche-
de-Lonneker
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per jaar ons historisch blad ’n Sliep-
steen. Redactie:  
Geert Bekkering, 053 430 06 91 
of geertbekkering@shsel.nl
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Onze documentatie is te raadplegen 
in Prismare, ruimte 1.07. Roomweg 
167 maandag 10-12 uur en  vrijdag 
14-16 uur. Contribanten ontvangen 
ons kwartaalblad ’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/

Toekomst na het jubileumjaar

Het zit er bijna op, het jaar waarin 
wij ons 50-jarig jubileum vieren. 
Het is mooi geweest en er lopen 
nog een paar activiteiten. De 

jubileumcommissie onder leiding van 
Jan Brummer heeft zich flink geweerd. 
Een actieve Historische Sociëteit spreekt 
veel mensen aan. Er zijn ongeveer 250 
nieuwe leden ingeschreven bij de acti-
viteiten. 
Dat is heel goed voor onze toekomst. 
Meer leden betekent ook meer invloed 
en meer mensen betrokken bij de 
geschiedenis van onze stad. De afge-
lopen week in Glanerbrug eerst het 
boek “Nou vooruit, nog eentje dan” in 
ontvangst genomen over het café-leven 
in Glanerbrug. Diezelfde week nog de 
fototentoonstelling over oud Glanerbrug 
in het Ariënshuis mee helpen openen. 
Ook daar activiteiten vanuit het kleine 
groepje actieve leden. 

De eigen geschiedenis zichtbaar maken 
en mee beleven is ‘trending’. De aan-
dacht is echt toegenomen en een mooi 
voorbeeld is de woningcorporatie Do-
mijn die aan de Hoge Bothofstraat blin-
de muren voorziet van grote foto’s met 
oude stadsgezichten van Enschede. De 
lokale pers is geïnteresseerd in zaken die 
met onze geschiedenis te maken heb-
ben. De wethouder en de Gemeenteraad 
is niet ontgaan dat hier een terrein braak 
ligt, waarop ook zij zich kunnen laten 
zien. Wethouder Diepemaat zoekt actief 
het contact en laat weten dat hij cul-
tuur-historische waarden meer aandacht 
wil laten geven. Wij willen graag behulp-
zaam zijn en bemoeien ons intussen 
ook actief met herinrichting van pleinen 
in de stad, vanuit onze kennis van de 
geschiedenis. Bestemmingsplanwijzigin-
gen waar cultuur-historische waarden bij 
spelen zouden vroegtijdig, ook bij ons, 
voorgelegd kunnen (of moeten) worden.

Er loopt een initiatief vanuit de Euregio 
(Euregionetwerk Industriecultuur) waar 
geprobeerd wordt een aantal bestaande 
bijzondere elementen uit onze industri-
ele geschiedenis, grensoverschrijdend, 
samen te presenteren. Van de Museum 
Buurt Spoorweg (MBS) tot het Industrie-
museum Hengelo, van de IJzergieterij tot 
textielarchitectuur. Feitelijk een pro-
gramma met Europees Interreg geld met 
een website, een gids met kaartjes en 

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
http://www.shsel.nl
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/


 In de korte 
ledenvergadering, 
voorafgaand aan 
de sociëteitsavond 
van 23 novem-
ber, is unaniem 
ingestemd met 
een verhoging van 
de bijdrage van 
leden/abonnees.
Vanaf 2016 was 
dat € 14,50 per jaar. Inmiddels waren 
de portokosten al eens verhoogd en ze 
stijgen volgend jaar weer.
We hebben daarom besloten om met 
ingang van 2019 het abonnement met 
€ 1,40 te verhogen tot € 15,90 (€ 0,35 per 
nummer).
U zult dit bedrag ook aantreffen op de 
brief bij het decembernummer van 
n Sliepsteen, met het verzoek om te 
betalen voor 2019.
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 In de Haverstraatpassage wordt op dit moment het grote 
pand van Stolker grondig verbouwd. Daarbij zijn twee oude 
gevelstenen in het zicht gekomen.
Die van 1 november1894, op nummer 74, is geplaatst door 
de familie Zeggelink, maar we kennen het verhaal erachter 
nog niet.
Die van 1863 op nummer 73 (was nr. 30) is het interessantste. 
Kort na de stadsbrand van 1862 is hier dus een fraai huis 

herbouwd, met de voor die tijd kenmerkende afgeronde 
bovenhoeken van de ramen, zoals je dat in een veel fraaiere 
vorm ziet bij het Van Heek-huis. Wie zouden S.H.W en C.D. 
zijn geweest?
Zijn er onder de lezers mensen die er meer over weten? 
We horen het graag!
Geert Bekkering, tel. 053 430 06 91. 
E-mail: g.h.bekkering@home.nl

Gevelstenen Stolker

 Hierbij op de valreep van 2018 nog 
even een berichtje van de Promotiecom-
missie/documentatiecommissie.
Mede dankzij het kunnen meeliften op 
de successen van de jublieumcommis-
sie  hebben we dit jaar een goed jaar 
beleefd wat de ledenaanwas betreft.
De precieze resultaten komen op de 
jaarvergadering, begin 2019, boven tafel 
bij het verslag van de promotiecommis-
sie.

Wij willen met dit stukje eens een licht 
werpen op de diverse zaken die ons 
worden geschonken door, soms, wild-
vreemde personen.
Uit de nalatenschap van één onzer leden 
een groot aantal boeken over Enschede, 
Twente en Overijssel. Een mooie aan-
vulling voor onze bibliotheek en tevens 
voor onze boekenmarkt van 16 novem-
ber, die mede hierdoor, een geweldig 
succes was.
Van de heer Y.P.A. Lapaire ontvingen wij 
het boek “Belle Epoque”, geschreven 
door Jan Kees Kokke, een bloemlezing 

over het zeer succesvolle bestaan in de 
Franse tijd eind 19e begin 20e eeuw van 
de in Enschede geboren architect en 
decorateur Eduard Johan Niermans.
Een werkelijk schitterende aanwinst 
voor onze verzameling, ons geschon-
ken ter gelegenheid van ons 50 jarig 
jubileum.
Verder kregen we diverse mooie objec-
ten, die we in onze vitrines in Prismare 
permanent showen. We nodigen een ie-
der uit deze objecten te komen bekijken 
tijdens onze openingstijden. De koffie 
staat altijd klaar en meestal hebben we 
nog wel een paar “suntekloaskes” in de 
koekjestrommel.

U ziet, de promotiecommissie is volop in 
beweging en wil dit ook in het nieuwe 
jaar blijven doen.

Wij wensen u allen prettige kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar toe.

De Promotiecommissie

Promotie- en documentatiecommissieAbonnement
’n Sliepsteen
verhoogd

mailto:g.h.bekkering%40home.nl%20?subject=Gevelstenen
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Er wordt hard gewerkt aan het 
Hogelandboek, het boek over de 
geschiedenis van bedrijven, win-
kels, scholen en verenigingen op 
het Hogeland.

Door Jan Breteler

Eerder was de verwachting dat het 
boek rond deze tijd zou verschij-
nen. Dat gaat niet lukken. Er komt 
nog steeds nieuw materiaal bin-

nen. Prachtige foto’s en mooie verhalen. 
Te mooi en te bijzonder om te laten lig-
gen. Tegelijk realiseren we ons dat we op 
enig moment een streep moeten zetten 
onder het verzamelen van materiaal en 
het opnemen van nieuwe verhalen, en 
dat we het boek moeten gaan afronden. 
We zullen nooit compleet zijn. 
Wij beschrijven “Groot-Hogeland” in het 
boek, dat wil zeggen dat we de buurten 
Hogeland Zuid, Hogeland-Noord, Perik 
(exclusief de Kuipersdijk), Varvik en Diek-
man allemaal in het boek terug laten 
komen onder de noemer Hogeland. 
De stand van zaken is nu dat aan een 
aantal verhalen nog wordt gewerkt, de 
eindredacteur volop aan het werk is 
met de verhalen die al compleet zijn, 
en de eindopmaak is begonnen. Dat is 
een omvangrijke klus, straat voor straat, 
thema na thema.
We weten al wel dat het boek om en 
nabij de 400 pagina’s gaat tellen, dat 
de afmetingen 23 x 28,5 cm zijn en het 
boek van een harde kaft wordt voorzien. 

Verschijning boek Hogeland ietsje later

 De redactie aan het werk. Minus Jan 
Breteler die de foto maakt.

De prijs wordt € 29,50.
De verwachting is dat het boek aan het 
eind van eerste kwartaal 2019 gaat ver-
schijnen. U kunt het boek bestellen door 
een e-mail met uw gegevens te sturen 
naar hogeland@ziggo.nl. Wij reserveren 
dan een boek voor u en u krijgt bericht 
zodra de definitieve verschijningsdatum 
bekend is. Hebt u zich al eerder aange-
meld, dan hoeft u dat niet nogmaals te 
doen.
De redactie van het boek bestaat uit: 
Ingrid Astrego, Geert Bekkering, Jan Bre-
teler, Jan Brummer, Cita Gaikema, Gerard 
Hemelt, Cees van der Velde en Ber van 
der Zee.

 Onthulling steen met tekst “Ziekenzorg” door Jan Zwiggelaar en Dick Buursink.
Dit als cadeau van de SHSEL aan het MST t.g.v. opening van het MST museum  op 30 
november 2018. Jan Zwiggelaar heeft de steen uit de sloop van het ziekenhuis aan de 
Veenstraat veiliggesteld en heeft de steen jarenlang zorgvuldig bewaard.

Foto Paul van Wijk

Opening MST museum

 We zijn op zoek naar een lid dat ons 
account op Instagram wil beheren.
Dat betekent dat samengewerkt wordt 
met de beheerder van onze website en 
de beheerder van de Facebook-site.
Er zouden regelmatig berichten (met 
afbeelding) op het account geplaatst 
kunnen worden. En soms moet er actie 
genomen worden op de reacties van die 
berichten.
Heeft u belangstelling voor deze functie, 
neem dan contact op met Geert Bekke-
ring, tel. 053 430 06 91.

Gezocht: 
beheerder
Instagram

mailto:Hogeland%40ziggo.nl?subject=
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 Binnenstadcommissie
Georges  Schafraad
Email: schafraad@gmail.com

 Boerderijcommissie
Jan Oldenhof
Email: joldenhof1@gmail.com

 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

Enschedese 
geschiedenis

 De woningcorporatie 
Domijn is aan de Hoge 
Bothofstraat met een 
omvangrijk onderhouds-
project van haar woningen 
begonnen. Op zichzelf al 
een mooie verbetering 
voor het aanzicht van dit 
buurtje maar heel mooi is 
ook dat op blinde gevels 
foto’s van oud Enschede zijn 
geplaatst. Het is altijd al 
de inzet van de Historische 
Sociëteit geweest om de 
geschiedenis van de stad 
zichtbaar te maken en dit 
draagt daar zeker aan bij. 
Enige toelichting bij de 
foto’s zou het nog waarde-
voller maken. Misschien iets 
om met Domijn eens aan te 
kaarten?          Foto Dick Buursink

 Tussen 20 november 1918 en 20 janu-
ari 1919 werden 80.000 krijgsgevangen 
genomen soldaten vanuit Duitsland in 
Enschede gastvrij opgevangen. Nadat ze 
ontluisd waren werden ze door het Rode 
Kruis in verschillende fabrieken onder-
gebracht waar ze een goede verzorging 
kregen. De mannen waren afkomstig uit 
Frankrijk, Engeland, België, Italië, Servië, 
Rusland en Japan.
Zodra er gelegenheid was werden ze 
getransporteerd in de richting van hun 
vaderland om plaats te maken voor 

nieuwe contingenten. 
Als herinnering aan deze grootscheepse 
operatie bracht de Enschedese burgerij 
geld bijeen voor een monument dat in 
het voorjaar van 1919 werd geplaatst en 
onthuld op het Hoedemakersplein. 
Eind 1956 werd het verplaatst naar 
een plantsoentje aan de Cort van der 
Lindenlaan.

Samenvatting van een artikel geschreven 
door Wim Hesselink in juni 1979.

Monument 1914 - 1918 Hoedemakersplein

 Hoedemakersplein 1945

mailto:schafraad%40gmail.com%20?subject=Binnenstadcommissie
mailto:joldenhof1%40gmail.com?subject=Boerdericommissie
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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Het was even spannend medio 
november. Van de kant van de 
drukker kwam het bericht dat de 
boeken ‘Nou vooruit, nog eentje 

dan’, mogelijk niet op tijd zouden wor-
den uitgeleverd. Dan sta je daar met je 
goede gedrag: gasten zijn uitgenodigd, 
de zaal is besproken en inschrijvers heb-
ben bericht gehad dat hun boek klaar 
ligt. Het was even peentjes zweten, maar 
uiteindelijk kwam het helemaal goed 
en op 20 november kon de Historische 
Kring Glanerbrug (HKG) met gepaste 
trots het tweede boek presenteren. In de 
zaal naast burgemeester Sonja Jürgens 
van Gronau, ook bestuursleden van de 
SHSEL, delegaties van de Heimatverein 
Epe en van de Historische Kring Losser, 
sponsoren en Patrick Welman. De laatste, 
onlangs benoemd tot burgemeester van 
Oldenzaal, draagt al jaren samen met 
zijn tweelingbroer Edwin de HKG een 
warm hart toe en hij mocht het eerste 
exemplaar van “Nou vooruit, nog eentje 
dan” ook ontvangen. Burgemeester 
Sonja Jürgens had een bijzonder cadeau 
voor de HKG: een serie grensdocumen-
ten uit de Tweede Wereldoorlog. Al met 
al werd die 20e november een mooie en 
gedenkwaardige avond.
Twee dagen later, op de 22e, waren 
de heren van de HKG present in het 
Ariënshuis in Glanerbrug om de ten-
toonstelling: “Een ansicht met herinne-

Drukke maand voor Historische Kring Glanerbrug

ringen” in te richten. De tentoonstelling 
voor bewoners van het Ariënshuis en 
zeker ook voor alle andere inwoners van 
Glanerbrug werd gepresenteerd in het 
kader van het 50-jarig jubileum van de 
SHSEL. 
Voorzitter Dick Buursink verrichtte het 
openingswoord en een van de bewo-
ners, Mw. Beimer-Besseler verrichtte 
de openingshandeling door een oude 
schoolbel te luiden. “Deze tentoonstel-
ling voorziet duidelijk in de behoefte bij 
bewoners en andere Glanerbruggers aan 
informatie over het verleden van Glaner-
brug. Het is een goede zaak geweest om 
deze tentoonstelling hier in te richten. Ik 
denk dat we tevreden kunnen zijn, zowel 
over ons tweede boek als ook over deze 
tentoonstelling.”, aldus voorzitter van de 
HKG, Willie Meester.

In de Hoesbreef van oktober maak-
ten wij al melding van de presentatie 
van het door de Historische Kring 
Glanerbrug uitgebrachte boek ‘Nou 
vooruit, nog eentje dan’ op 20 no-
vember. 
Het resultaat een fraai en interessant 
boek over de historie van de kroe-
gen en cafés aan weerszijden van 
de grens bij Glanerbrug. De prijs be-
draagt € 15,- en het boek is vanaf nu 
te koop bij Primera Jan Haast, Shell 
Ten Thij, Drukkerij Van Dijk, Drogiste-
rij Hardick en de Jumbo Supermarkt.

 Voorzitter van de HKG Willie Meester 
SHSEL-voorzitter Dick Buursink met het 
boek “Nou nog eentje dan!”

 Tijdens de tentoonstelling in het Ariënshuis verricht Dick Buursink het openingswoord en een van de bewoners, Mw. Beimer- 
Besseler verricht de openingshandeling door een oude schoolbel te luiden.
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AVG, portret- en auteursrecht

De geschiedenis staat niet stil, 
want er komt elke dag meer 
bij en de Historische Sociëteit 
staat hier middenin. Niet alleen 

met de geschiedenis maar ook met de 
ontwikkelingen om ons heen heeft de 
Sociëteit voortdurend te maken. In alle 
media is uitvoerig aandacht besteed aan 
de invoering van de Algemene Verorde-
ning Gegevensverwerking (AVG) die dit 
jaar op 25 mei is ingegaan. De AVG gaat 
over de bescherming van de privacy van 
mensen. Alle instanties die gegevens 
van mensen verwerken zijn gehouden 
aan deze regelgeving, die verder gaat 
dan de oude privacywetgeving. 
De Historische Sociëteit houdt een le-
den- en een contributieadministratie bij. 
De AVG bepaalt waarvoor deze gege-
vens worden gebruikt. Daarnaast regelt 
de AVG dat elk lid het recht heeft om 
deze gegevens te wijzigen of te verwij-
deren. Het bestuur heeft een beleidslijn 
aangenomen over dit onderwerp en 
op onze website staat dat de Sociëteit 

zorgvuldig met de verkregen gegevens 
omgaat.
Een andere ontwikkeling die ons werk 
raakt is het auteurs- en portretrecht. 
Vaak is het zo dat de fotograaf de rech-
ten heeft op publicatie van een foto 
(auteursrecht of beeldrecht). Dit brengt 
voor de nodige beperkingen met zich 
mee. Zowel in tijd als in het mogen pu-
bliceren van foto’s waarop mensen her-
kenbaar staan afgebeeld (portretrecht). 

Kortom een ingewikkelde materie, 
waarbij het nog niet helemaal helder en 
duidelijk is wat er wel mag en wat niet 
meer. Wij als Sociëteit zullen zo zorgvul-
dig mogelijk met deze materie omsprin-
gen. En als er nog vragen of onduidelijk-
heden zijn dat kunt u altijd terecht bij 
een van de bestuursleden.

Gerard Hemelt
Secretaris Historische Sociëteit Ensche-
de-Lonneker

 Dit jaar werden de Nationale Archeologie Dagen gehouden op 12, 13 en 14 okto-
ber. In het Bieblab van de bibliotheek in Enschede aan de Pijpenstraat 15 werd op 
zaterdagochtend 13 oktober een lezing gegeven door de historicus en amateur-
archeoloog Dick Schlüter uit Enschede over middeleeuwse burchten en wachttorens 
in Twente.
Deze lezing was een gezamenlijk initiatief van de SHSEL/Monumentencommissie en 
de AWN Vereniging Van Vrijwilligers in de Archeologie afdeling Twente.

Foto: Paul van Wijk

Nationale Archeologie Dagen

Bij welke boer 
werkte melkmeisje 
Sini de Leeuw?

 De joodse meisjes Annie 
en Sini de Leeuw zaten vanaf 
januari 1943 meer dan twee jaar 
ondergedoken bij de familie 
Oosterveld in Usselo. Onder de 
schrijversnaam Johanna Reiss 
vertelt de eerste in haar boek 
’De schuilplaats’ over die peri-
ode.
Sini, zo’n tien jaar ouder dan 
Annie, gaat na verloop van tijd 
overdag bij een boer werken, 
zo blijkt uit het boek. Omdat ze 
een melkdiploma bezat, heeft 
ze er vast ook een steentje bij-
gedragen aan de zuivelproduc-
tie. In haar latere leven maakte 
Sini schilderijen met veel 
koeien. Zo exposeerde ze onder 
andere in 2002 in Winterswijk. 
Ze is in mei 2013 in haar woon-
plaats Den Haag overleden.

Vraag: Bij welke boer op fietsaf-
stand van de Oostervelds – het 
meisje peddelde dagelijks op en 
neer – heeft Sini de Leeuw in de 
laatste oorlogsjaren onder meer 
gemolken?

Reacties zijn welkom bij His-
torische Kring Boekelo-Usse-
lo-Twekkelo: 
info@historische-kring-boekelo.nl
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 Op 26 november verzorgde de Jubileumcommissie haar zevende stadsdeelpresentatie. Dit keer was het de beurt aan Enschede 
Zuid. Voor de pauze werden er in het buurtcentrum De Magneet foto’s vertoond van de oude Enschedese binnenstad. Daarna 
presenteerde Paul Snellink een honderdtal fraaie beelden van de ontwikkeling van de wijken Wesselerbrink, Stroinkslanden en 
de Helmerhoek. Ook de leden van de Promotiecommissie deden goede zaken. Voor onze jubileumkrant en de plattegrond van 
Enschede uit 1907 was veel belangstelling en ook gaf een aantal bezoekers zich op als abonnee van de Sliepsteen.
Jan Brummer

Zevende stadsdeelpresentatie groot succes

Markesteen 
Hooge Boekel 

 De Loakstenencom-
missie heeft weer een 
markesteen herplaatst. 
Dit keer in samenwer-
king met Herman Kok, de 
eigenaar van het land-
goed de Hooge Boekel. 
Over zijn landgoed loopt 
de oude markegrens 
tussen de Lonnekermar-
ke en de Esmarke. Op een 
van de knikpunten langs 
deze grens is nu langs 
een bospad deze steen 
gelegd en voorzien van 
het gebruikelijke infor-
matiebordje.
 
Harry van der Sleen.
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