
Nadat op zaterdagavond 31 augustus  
’n Hoesbreef was verschenen liep mijn 
mailbox in een mum van tijd vol met 
aanmeldingen voor de rondleiding door 

de Ambachtsschool aan de Boddenkampsingel. 
Helaas moesten we veel mensen teleurstellen 
aangezien het maximum aantal deelnemers (50) 
al snel was bereikt. Zij zijn doorverwezen naar de 
open dag op zaterdag 21 september. 
De aanwezigen kwamen ogen en oren tekort en 
er klonk een welgemeend applaus voor de zeer 
geslaagde metamorfose van het gebouw. Ook de 
mededeling van de heer Tom Harthoorn, directeur 
van Renpart Vastgoed, dat de conciërgewoningen  
mogelijk worden behouden werd met applaus 
begroet.

Jan Brummer

UITGAVE VAN STICHTING HISTORISCHE SOCIËTEIT ENSCHEDE-LONNEKER
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 Tom Harthoorn, directeur van Renpart Vastgoed geeft tekst en uitleg over de gang van zaken rond de verbouwing.

Rondleiding Ambachtschool
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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 en 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 bete-
kent dat een gift aan de sociëteit voor 
125 procent kan worden afgetrokken 
van de inkomstenbelasting en voor 
150 procent van de vennootschapsbe-
lasting. 
Een ANBI is een algemeen nut be-
ogende instelling. Onze Historische 
Sociëteit mag zich culturele ANBI 
noemen omdat we een instelling zijn 
die voor minstens 90 procent actief is 
op cultureel gebied. 

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

Ambachtsschool en de Historische Sociëteit

Een ‘onbetekenend’ straatje vroeg 
aandacht van de Sociëteit. Op de 
Usseler Es ligt de Harberinksweg. 
Zo’n beetje het laatste klassieke 

verbindingsweggetje tussen oorspron-
kelijke boerenerven in onze stad. Zonder 
enig overleg verdween de oorspronke-
lijke bestrating. Gedoe! Mij werd ge-
vraagd, ‘waar maak je je druk om’?  

Alleen al die vraag, waar maken wij ons 
druk om?
Wij maken ons druk om bewustwording 
te organiseren rond de geschiedenis 
van onze stad. Wij maken ons druk om 
gebouwen te beschermen die achte-
loos lijken te worden gesaneerd, (mooi 
woord voor slopen). Wij maken ons druk 
omdat te veel en te vaak klakkeloos be-
sloten wordt dat ‘nieuw’ beter is dan het 
bestaande. Wij maken ons druk omdat  
‘de ziel’ van onze stad niet herkend en 
erkend wordt door veel van de boven 
ons gestelden. Wij maken ons druk om-
dat het Gemeentebestuur van Enschede, 
waar nauwelijks geld en menskracht 
wordt georganiseerd t.b.v. inzet voor 
behoud van monumenten, haar taak 
verwaarloost. 
Wij maken ons druk omdat daarmee 
kansen om ons Enschede zich daad-
werkelijk te laten onderscheiden van de 
concurrentie verloren gaan. 

De Grote Steden Atlas laat elk jaar 
opnieuw zien welke steden aantrekkelijk 
gevonden worden en waarom. De aan-
trekkelijkste steden, ook in Nederland, 
zijn steden met een geschiedenis, een 
verhaal, zichtbaar (gemaakt) in de stad. 
Het Verhaal van Enschede, die onge-
meen interessante ontwikkelingsge-
schiedenis van de stad is te lang verdoe-
zeld. Weggestopt achter de teloorgang 
van de textielindustrie die een negatief 
stempel op de stad heeft gedrukt en 
voor veel autochtone Enschedeers reden 
is de eigen geschiedenis af te doen als 
oninteressant. Ten onrechte. 

Het is de doelstelling van onze socië-
teit om juist die geschiedenis levend 
te houden en zo mogelijk zichtbaar te 
maken. Als dat achteloos terzijde wordt 
geschoven worden actieve leden van 
onze monumentencommissie narrig. 
Die zoeken daar de publiciteit mee. En 
ja, dan worden soms harde woorden ge-
bruikt. Dat doet dan mensen pijn, maar 
organiseert ook bewustwording over het 

belang van 
ogenschijnlijk 
oninteressan-
te elementen 
en gebouwen. 
Dat zullen 
wij daarom 
blijven doen.

Er gebeuren 
ook mooie 
dingen in de 
stad. Op 17 september zijn vijftig van 
onze begunstigers in de gelegenheid 
gesteld om de voormalige Ambachts-
school te bezoeken. Voor een aantal van 
de deelnemers de gelegenheid om terug 
te gaan in de tijd dat ze zelf onderwijs 
genoten. Rondlopend zie je dan de oude 
elementen als deurbeslag, betegeling 
in de trappenhuizen, glas-in-loodra-
men, het fonteintje in de hal en in een 
zolderappartement de oude draagcon-
structie. Alle nieuwe houten kozijnen op 
maat gemaakt. Met vloerverwarming en 
een mooie binnenplaats die nog verder 
‘vergroend’ gaat worden. Een plek met 
veel historie, en ik denk dat veel mensen 
er wel willen wonen. Mooie apparte-
menten in verschillende groottes. En 
mooi om te zien dat de jonge ontwikke-
laars, die dit project handen en voeten 
geven, zelf zo trots zijn op het zichtbaar 
houden van de geschiedenis van dit 
pand. 

Ook mooi is dat actieve leden die zich 
mee verantwoordelijk maken voor de 
actualisering van gemeentelijke bestem-
mingsplannen resultaat boeken. Mooie 
of bijzondere panden worden door hen 
onder de aandacht gebracht van de 
gemeente.
Ook mooi dat het pand aan de Getfert-
weg 91 dankzij hun inzet een nieuwe 
bestemming krijgt. 

Ik had het al gemeld; het zijn dit soort 
activiteiten die er toe leiden dat we ge-
zien worden, gevraagd worden, en zelf 
initiatieven kunnen nemen. De middelen 
die wij uit twee erfenissen hebben ont-
vangen gaan wij daar ook voor inzetten. 
Actief initiatieven uitlokken, ondersteu-
nen en cofinanciering aanbieden. Dat 
maakt de Historische Sociëteit tot een 
belangrijke speler in de stad. Mooi!

Dick Buursink
voorzitter

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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Vervolg pagina 1  Rondleiding Ambachtschool

Slijpsteen gevonden
 Tijdens de rondleiding door de Ambachts-

school werd ons verteld dat men bij graafwerk-
zaamheden op het binnenterrein een oude 
slijpsteen gevonden had. Deze is inmiddels in 
het bezit van de Historische Sociëteit. Aan de 
steen, met een doorsnee van ca. 50 en een dikte 
van 20 cm, is te zien dat deze intensief gebruikt 
is om diverse gereedschappen te scherpen. Over 
de ouderdom tasten we in het duister. Het zou 
zomaar kunnen zijn dat de steen bij de opening 
van de school in gebruik is genomen en later 
vervangen is door een ander exemplaar.
Jan Brummer
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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
Bart Jansen, 06 3435 45 16
Email:  jansebart@gmail.com

 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

Nieuwe 
scanner

 Bij zijn afscheid als wet-
houder van Enschede vroeg 
Jeroen Hatenboer zijn relaties 
om, als zij een cadeau wilden 
geven, dit te doen in de vorm 
van een financiële bijdrage 
voor de aanschaf van profes-
sionele scanapparatuur door 
de Historische Sociëteit En-
schede-Lonneker. Dit leverde 
een bedrag op van maar liefst 
€ 3015,-. 
Na enig beraad beschikt 
de Sociëteit sinds kort over 
een schitterende A3 flatbed 
scanner waarmee ze in staat 
is om ook grotere foto’s en 
documenten te digitaliseren. 
Wij danken Jeroen Hatenboer 
nogmaals hartelijk voor dit 
geweldige gebaar.
Harry van der Sleen

 We hebben, zoals jullie 
wellicht nog weten, een 
pilot gemaakt over de 
Wederopbouw van De 
Veldkamp. Hierover is een 
special van ’n Sliepsteen 
verschenen samen met 
een documentaire op 22 
februari 2019 ter gelegen-
heid van het bombardement 75 jaar 
geleden op februari 1944.
Tijdens ons onderzoek stuitten we op 
het verhaal over Baron van Asbeck, 
stedenbouwkundig ontwerper van de 
Wederopbouwplannen van Enschede. 
Hij heeft ook het structuurplan 1949 ge-
maakt. Op het schetsplan trof ik voor het 
eerst concreet aangegeven de doortrek-
king van het Twentekanaal aan. Samen 
met de uitbreiding van de haven met 
een derde poot. Het is een beetje vaag 
getekend, maar toch goed herkenbaar. 
Zoiets staat niet zomaar op een plan, dat 
voor jaren richting gevend is geweest 
voor de ontwikkeling van de stad. Er 
moet over nagedacht en met een reden 
in het plan opgenomen zijn.
Uit mijn gemeentelijke periode wist 
ik dat hiervan sprake is geweest, maar 
concrete plannen had ik nooit gezien. 

Wel was ik ervan op de 
hoogte, dat hiervoor 
ten zuiden van de stad 
ruimte was gereser-
veerd. Deze ruimte is 
jarenlang vrijgehouden. 
De wijken Stroinkslan-
den, Wesselerbrink en 
Helmerhoek zijn daarom 

op afstand van de stad komen te liggen. 
Pas bij de discussie over het tracé van de 
RW35 is deze reservering opgegeven. 
Het was zelfs een pré voor Enschede, 
bij de discussie over de prioriteit van de 
aanleg t.o.v. de Kardinaalshoed, dat deze 
ruimte voor de verbinding met de A31 
in Duitsland in principe al beschikbaar 
was. Later zijn de hoogspanningsleiding 
en de hoofd-aardgasleiding verplaatst, 
zodat er ruimte vrijkwam voor Het Zwe-
ring, Ruwenbos en Eikendaal.
Ik heb geprobeerd meer informatie te 
achterhalen bij het Enschedese archief, 
de HCO in Zwolle en de Museumfabriek. 
Tot nu toe zonder resultaat.
Wie kan mij aan meer informatie over de 
verbinding tussen het Twentekanaal en 
het Mittellandkanaal helpen?
Groet
Jan Astrego

Informatie gezocht over verbinding 
tussen Twentekanaal en Mittellandkanaal

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:jansebart%40gmail.com?subject=
mailto:geertbekkering@shsel.nl
mailto:joopkwakman@shsel.nl
mailto:tjibbeknol@shsel.nl
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Bijzondere 
plattegrond Enschede 
uit 1912-1913

 In het archief van de Historische Socië-
teit bevindt zich een map met 50 kaarten 
uit 1912 en 1913, elk met een afmeting 
van 50 x 40 cm, die samen de plattegrond 
van Enschede vormen. We hebben deze 
allemaal gescand en Dirk Korte (Monu-
mentencommissie) heeft ze tot één grote 
kaart gesmeed. 
Wij hebben één exemplaar laten printen 
op het formaat 150 x 120 cm. Deze kunt u 
bekijken in onze ruimte bij Prismare (elke 
maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 
uur en elke vrijdagmiddag tussen 14.00 
en 16.00 uur). U kunt de kaart bestellen 
voor € 19,95 (afgehaald bij Prismare). Be-
stellen is mogelijk tot uiterlijk 1 december 
2019. Belangstelling? Stuur een e-mail 
naar: janbrummer@shsel.nl  
 
Jan Brummer

mailto:janbrummer%40shsel.nl?subject=Plattegrond%20Enschede
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 Tijdens de monumentendag op 14 
september stond de promotiecommissie 
met een kraam in de Burgerzaal van het 
stadhuis. We hebben die dag twee nieu-
we leden kunnen inschrijven en enkele 
Sliepstenen en kokers met de platte-
gronden van 1907 kunnen verkopen.
We zijn bezig met de voorbereiding van 
de boekenmarkt en deze staat gepland 
op vrijdag 15 november van 16.00 tot 
19.00 uur. Zet deze datum vast in uw 
agenda.

Regelmatig krijgen we boeken voor 
onze bibliotheek of voor de verkoop op 
de boekenmarkt. 

Afgelopen week kregen we het nieuwe 
boek “De spits van 1894; Sint Joseph-
toren, al meer dan 125 jaar landmark 
van Enschede” van John Schiffel van de 
Stichting Behoud Sint Josephkerk En-
schede. Het fotoboek is uitgegeven ter 
gelegenheid van het 125-jarig bestaan 
van deze kerk aan de Oldenzaalsestraat, 

dat gevierd werd op zaterdagmiddag 21 
september met een culturele middag en 
een eucharistieviering op de zondag. Na 
deze viering werd de laatst uitgevoer-
de restauratie van een fresco van Joan 
Colette opnieuw zichtbaar gemaakt. Het 
fotoboek van de Sint Josephtoren is in te 
zien in de bibliotheek van de Historische 
Sociëteit op de maandagochtend en de 
vrijdagmiddag in Prismare.

De Promotiecommissie

Activiteiten Promotiecommissie
 De promotiecommissie in het stadhuis. Op de achtergrond de wandschildering met folkloristische gebruiken afkomstig uit

Café Restaurant AB dat begin jaren negentig naar het stadhuis is overgebracht. Foto: Dirk Korte

 Dinsdag 8 oktober 2019 houden wij 
weer onze sociëteitsavond met als the-
ma ‘avondje nostalgie’.
Naast een zeer bijzondere mededeling 
(die wij nog even geheim houden) 
tonen we twee films:

1 Een film uit 1955 van de productie 
van melk en melkproducten gemaakt in 
de Lonneker Melkfabriek in Enschede.
2 Een film met de titel: ‘Twente toen – 
vanaf 1926’ over Twentse gebruiken, van 

commentaar voorzien door Anne van 
der Meiden. Hierin o.a. de roggeoogst, 
brooduitdeling  op de Ageleres, Palm-
pasen, de zoutindustrie, Bad Boekelo en 
de textielindustrie.
De avond wordt, zoals de laatste tijd 
gebruikelijk, gehouden in de Ontmoe-
tingskerk (voorheen Vredeskerk)
op de hoek van de Varviksingel en de 
Doctor Wagenaarstraat.
We beginnen om 19.30 uur, de zaal is 
open vanaf 19.00 uur.

Sociëteitsavond 8 oktober 2019
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 Voor het Bevrijdingsnummer van ’n 
Sliepsteen zijn we om zoek naar een ech-
te Enschedese, Lonneker, Usseler, Boeke-
lose of Glanerbrugger bevrijdingsrok.
Gemaakt van verschillende stukjes 
betekenisvolle stof: oude kleding van 
de kinderen, een stukje gordijn uit het 
gebombardeerde huis, opa’s overall, 
etcetera. De kleuren oranje, rood, wit 
en blauw speelden indien mogelijk een 
prominente rol.

Deze rokken moesten uitdrukking 
geven aan hetgeen vrouwen hadden 
meegemaakt èn hadden betekend in 
de samenleving tijdens de oorlog. Het 
was een symbool voor saamhorigheid, 
een opmaat naar de Wederopbouw en 
rouwverwerking voor dierbaren die niet 
terugkwamen. Met zulke rokken aan 
konden vrouwen meelopen met parades 
en optochten als een weerbaar korps.
Een rok, kon ook al oud en versleten zijn 
(textielschaarste), officieel met punten 
van gelijke stof in de zoom en 5 mei 

Gezocht: 
bevrijdingsrok

1945 voorop geborduurd. 5 mei 1946 
mocht ook; de eerste maal dat de bevrij-
ding werd herdacht. Verder konden aller-
lei gebeurtenissen worden toegevoegd 
naar eigen inzicht en beleving. De rok 
werd gedragen op bevrijdingsfeesten en 
bij privé-aangelegenheden. 
We zouden er graag een artikel aan 
wijden maar hebben daarvoor een af-
beelding nodig van een rok die verband 

houdt met Enschede.
Misschien dat een van de lezers of leze-
ressen van de Hoefbreef de redactie van 
’n Sliepsteen op weg kan helpen. Eeuwi-
ge roem wordt hierbij niet uitgesloten. 
Indien u iets weet of iets heeft: Mail naar 
Geert Bekkering: g.h.bekkering@home.
nl of  
Marcel Meijer Hof: mapmeijer@yahoo.de
Bij voorbaat onze dank. 

 Vrijdagavond 1 november om 19.30 uur is in wijkcentrum 
Lumen aan de Velveweg 54 een  historische avond, met als 
motto ‘Buurten op Oale Groond’.  Hoe zagen Velve-Lindenhof 
en omliggende woonwijken er vroeger uit, zonder straten 
en huizen, enkel met houtwallen omgeven landerijen, hier 
en daar een boerderij. Geert Bekkering van de Historische 
Sociëteit Enschede-Lonneker houdt hierover een lezing. Hij 
doet dat aan de hand van oude kaarten, tekeningen en foto’s.  

De voor iedereen toegankelijke bijeenkomst  is in samenwer-
king met de Buurtkamer Velve-Lindenhof.  De initiatiefnemers 
willen er een gezellige winteravond  van maken, zoals men 
destijds gezamenlijk om het haardvuur zat, passende versna-
peringen erbij en muzikale omlijsting. Natuurlijk dienen dan 
oude verhalen opgerakeld te worden. Niet minder welkom is 
de inbreng van oude foto’s. De toegang is gratis, graag een 
vrije gift.

Buurten op Oale Groond

mailto:g.h.bekkering%40home.nl?subject=
mailto:g.h.bekkering%40home.nl?subject=
mailto:mapmeijer%40yahoo.de%0D?subject=
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 Bent u een fervent liefhebber 
van statistieken dan verwijzen 
wij u graag naar www.cbs.nl/
historisch.

Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek is bezig zijn historische 
publicaties op deze site beschik-
baar te maken. In de loop van 
de tijd zullen 19e en 20e eeuwse 
statistische publicaties van het 
CBS en zijn voorlopers digitaal te 
doorzoeken zijn. Nu kan men er 
al terecht voor zo’n vijf miljoen 
handgeschreven en gedrukte 
pagina’s van historische statisti-
sche documenten. 
Het CBS is ook verantwoordelijk 
voor de Historische Volkstellin-
gen (1795-1971). Deze zijn te 
vinden op www.volkstellingen.
nl.
Uitbreidingen op deze gegevens 
met Bedrijfstellingen (1930-
1978), Beroepentellingen (1930, 
1947), Woningtellingen (1947, 
1956) en Volkstellingen op 
buurtniveau (1947, 1960).

 De Schikgodin-
nen zijn terug in 
Enschede. Ze zijn, 
gemonteerd in een 
metalen frame, ge-
plaatst aan de Lage 
Bothofstraat, waar 
vroeger de fabriek 
van Van Heek & Co 
heeft gestaan. Ze 
hingen ooit boven 
de ingang waar de 
textielarbeiders 
van Van Heek & Co. 
weverijschaal 108 
binnengingen, ook 
bekend als 
Gherzi-hal en de 
nieuwbouw.

Olaf Visscher
Stichting 
Textielhistorie 
Twente

Schikgodinnen

Hercules Hebe
  Onlangs waren Herman Joostens en zijn vrouw bij 

kennissen in Alkmaar waar ze een kringloopwinkel 
bezochten. Tot hun grote verbazing en verrassing 
hing daar een ingelijste oorkonde (45 x 33 cm), op 6 
juni 1954 aangeboden door het Koninklijk Neder-
lands Gymnastiek Verbond aan de heer H. Fikkert ter 
gelegenheid van zijn gouden jubileum als leider van 
Gymnastiekvereniging Hercules-Hebe te Enschede. 
Herman Joostens kocht de oorkonde en schonk 
deze aan de Historische Sociëteit. Een welkome aan-
vulling op de collectie in onze ruimte bij Prismare.

KringloopwinkelvondstenHistorische 
statistische 
documenten

Door Jan Brummer

Bekendmakingen
 Ook de heer Jean-Pierre Bosch liep bij een kring-

loopwinkel tegen een bijzonder document aan. 
Hij vond een van een harde kaft voorzien schrift 
met op de voorzijde een etiket met de in fraaie 
letters geschreven tekst: Bekendmakingen (vanaf 
10/3 1943 tot 7/6 ’46). Het schrift is volgeplakt 
met mededelingen van de directie van N.V. Ramie 
Union, N.V. Textiel Union en van N.V. Kati aan het 
personeel. De publicaties zijn van de meest uiteen-
lopende aard en zullen in die jaren ook in andere 
fabrieken zijn opgehangen. 

Het leek ons een leuk idee om vanaf nu in elke 
Hoesbreef een ‘Bekendmaking’ van 75 jaar geleden 
op te nemen, te beginnen bij 25 oktober 1944.

http://www.cbs.nl/historisch
http://www.cbs.nl/historisch
http://www.volkstellingen.nl
http://www.volkstellingen.nl
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