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Nu begint het spul pas
goed te draaien
Vandaag, 31 augustus 1985, herneemt
een markant stukje Enschede zijn rechtmatige plaats in het Enschedese stadsbeeld.
De officiële opening van het complex
,,De Zuidmolen" door staatssecretaris
P.H. van Zeil betekent het bereiken van
een mijlpaal in de voortgaande ontwikkeling van Enschede als het centrum voor
Twente en aangrenzend Duits gebied,
tesamen Euregio. Een ontwikkeling van
Enschede, van voormalig textielcentrum
tot centrumstad met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen voor een groot
omliggend gebied, die zeker niet zonder
slag of stoot tot stand komt. Voor het
bereiken van die positie, die plaats waar
Enschede recht op heeft, is -en wordt nog
voortdurend - door velen in deze stad een
geweldige inspanning geleverd.
Inspanningen, gebaseerd op plannen en
gedachten, vertaald in beleid en uitvoeringswerkzaamheden, die niet altijd op
korte termijn effect sorteren.
Soms worden oorspronkelijke doelstellingen niet gerealiseerd en vereist het
moed van alle betrokkenen om de kloof
tussen wenselijkheid en werkelijkheid te
dichten. De geschiedenis rond dit stuk
van het Enschedese stadshart laat zien,
welke problemen moeten worden overwonnen, voordat een gedachte als gerealiseerd project gestalte heeft gekregen.
Een kwart eeuw geleden, in het begin van
de zestiger jaren, stopten op dit stukje
Enschede de textielmachines. De terreinen en opstallen werden door de Koninklijke Bijenkorf Beheer gekocht met als
doel hier tezijnertijd een attractief warenhuis te stichten.

El.

n Sliepstéen

De redactie van 'n Sliepsteen' gaat in dit
nummer dieper in op de ontwikkelingen
rond dit plan en het gebruik, dat aan de
grond in die periode is gegeven. Ik volsta
met de constatering, dat er van die plannen op dát moment niets terecht is gekomen.
In het midden van de jaren '70 heeft het
gemeentebestuur van Enschede deze
grond gekocht. Deze aankoop paste volledig in het beleid dat toen is ontwikkeld.
Een beleid dat gericht was op het stimuleren van vestiging van boven-regionale
voorzieningenin en rond het centrum van
Enschede, om mede daardoor welvaart
en welzijn van de Enschedese inwoners
op langere termijn te verzekeren. Dit beleid stoelde op de opvatting, dat de gemeentelijke overheid niet werkeloos mag
toezien in die situaties, waarin het marktmechanisme duidelijk disfunctioneert.
Daarom was het noodzakelijk dat gedurfde aankopen van aanzienlijke terreinen en fabrieksgebouwen werden gedaan
en plannen werden ontwikkeld en uitgevoerd, die tot op heden somtijds liever
worden beoordeeld op financiële gevolgen die daaraan worden toegeschreven,
dan op de geweldige stimulansen die zij
hadden en hebben voor de ontwikkeling
van Enschede.
Maar als u met mij vandaag door dit
schitterende nieuwe complex ,,De Zuidmolen" loopt en daarna uw weg vindt
door ons gezellige Stadserf, dan zal niemand kunnen ontkennen dat de inspanningen uit het verleden zeer opvallende
resultaten in het heden hebben opgeleverd.
Na 25 jaar wordt de laatste opening in de
city-plannen gesloten.

De renovatie van ons centrum is grotendeels voltooid, althans wat betreft het
bouwkundig aspect. Maar om de investeringen van ondernemers in het centrum
en de plaatselijke overheid optimaal
renderend te doen zijn, moet vanaf nu
gezamenlijk worden verder gewerkt aan
de ,,profileringwvan de city van Enschede.
Ik doel hiermee op het totaal van de
voorzieningen, die de bezoeker/consumentlrecreant van ons centrum voor
ogen krijgt.
Veel, heel veel gemeenschapsgeld is gestoken in de complete vernieuwing van
onze Twentse Schouwburg. Dat geldt
ook voor de bouw van een passende concert-accommodatie voor ons FORUM
Filharmonisch en Conservatorium. Gezamenlijk wordt voor hen - en wellicht
ook voor bijv. pop-, jazz- en rockgroepen een complex gerealiseerd, dat terecht
HET muziekcentrum van Oost-Nederland genoemd mag worden.
Tesamen met het Vestzaktheater - een
springlevende particuliere uiting van het
vertrouwen in de toekomst van Enschede
en Concordia Theater aan de Markt is
Enschede één van de zeer weinige steden
in Nederland, die op zo korte loopafstand
van elkaar een zo veelomvattend aanbod
van culturele voorzieningen heeft.
Dat gekoppeld aan de recreatieve en restauratieve mogelijkheden van restaurants, bars en bioscopen biedt de bezoeker/gast van Enschede precies dat extra,
dat een ,,stad" van een stad onderscheidt. En wat dat onderscheid werkelijk is, dat laat Enschede bijv. met grote
nadruk zien tijdens haar inmiddels fameuze ,,Nacht van Enschede". Opening
van winkelcentrum ,,De Zuidmolen" betekent voor het gemeentebestuur van Enschede het afsluiten van een periode en
een start van een nieuwe.
Als Burgemeester van deze geweldig levende en boeiende stad zeg ik u: Nu
begint het spul pas goed te draaien!
Samen zullen we moeten verder werken
aan de versteviging en uitbouw van Enschede, zeker ook in het centrum. Ik heb
het volste vertrouwen in de samenwerking met de centrumondernemers. Ik
vertrouw erop dat wij gezamenlijk opnieuw een grote sprong voorwaarts zullen
kunnen maken wat de presentatie van
onze stad betreft. Vanuit die samenwerking, vanuit het centrum van Enschede
(in meer dan één betekenis) zullen impulsen moeten komen tot verdere groei van
Enschede in elk opzicht.
Met de opening van De Zuidmolen is het
centrum van Enschede klaar voor die
toekomst.

De grootste holle kies van Enschede
getrokken
Vandaag wellicht zal Enschede bereid
zijn toe te geven dat die vlegels van stedebouwkundigen uit het westen of waar ze
vandaan kwamen, zo'n kleine twintig
jaar geleden gelijk hadden of althans een
beetje gelijk. Die kwamen nota bene vertellen dat Enschede een woestenij was,
een stinkende kaak met holle kiezen, en
dat terwijl Enschede (aan de Boulevard
althans) volop bezig was een echte stad te
worden. Als die stedebouwkundigen nou
Tukkers waren geweest, och, dan was
hun publicatie niet zo hard aangekomen,
maar nu. Een leugen, of iets wat er in elk
geval op leek. Intussen kende Enschede
de waarheid maar al te goed. De stad
bouwde dan wel nieuwe woonwijken en
aan de Boulevard was een gloednieuw
Industrieel Centrum verrezen met nog
een paar gebouwen, die duidden op oprechte pretenties, maar van een respectabele city, een woord dat vele andere grotere steden zo trots koesterden, was geen
sprake. Bombardementen en de instorting van de textielindustrie hadden voor
een stedebouwkundige ramp gezorgd.
De ,,holle kiezen", die dan wel niet waren
veroorzaakt door bommen waren wel
ontstaan door afbraak van leegstaande
fabriekskolossen, die uitvoering van het
,,komplan", waarin aangegeven werd
hoe de city op den duur zou moeten worden om te kunnen wedijveren met de
attractiefste in het land, in de weg stonden. Het was in de dagen dat Enschede
evenveel fabrieksruimte te huur had als
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
samen. Geen gegeven, dat zozeer de stedebouwkundige ellende illustreert als
dit. Achteraf gelukkig dat de makelaars
er niet in slaagden veel van die ruimte te
verhuren, want vestiging van nieuwe industrieën.~~
het terrein van de city zou
uitvoering van het komplan aanzienlijk
bemoeilijkt en vertraagd hebben. Nu
was het mogelijk stap voor stap een vrijwel nieuw centrum te bouwen, waarin de
oude stadskern, het eeuwenoude Ei, zijn
functie behield: schakel tussen city-voorzieningen en tegelijkertijd, dankzij reconstructies, een kleinschalig koopcentrum van allure.
Goed, bij elke stap was er geweeklaag te
vernemen, vooral van mensen, die bij
herhaling hun routes versperd zagen of
hun omzet door verkeersbarricades zagen dalen. En ook hoorde je het gekerm
van politici, die maar niet konden geloven dat er in Enschede een wonder stond
te gebeuren, zelfs politici, in wier geloof

De oprit naar d e parkeergarage Zuid molen.

het wonder het liefste kind is. Want zo
was het eens: op tafel lagen indrukwekkende tekeningen van Enschede in het
jaar 2000, maar als je het raam uitkeek
was het poverheid alom. Hier leek werkelijk een wonder te moeten geschieden.
Vandaag, nu na de Hofpassage en de
Klanderij het winkelwarenhuis ,,De
Zuidmolen" ook isvoltooid, kan het wonder als nagenoeg geschied worden beschouwd. Wie de stad de laatste twintig
jaar niet heeft bezocht en er nu een kijkje
komt nemen staat perplex. Dit is het
oude, nog zo kort geleden armetierige
Enschede niet meer, waar mensen, die
wat te kiezen hadden niet wilden wonen,
maar dit is een grote stad met niet alleen
groene woonwijken, maar ook met een
centrum, waar een groot hart driftig
klopt en waarin je je als stedeling lekker
voelt. Goed, denk je, dat daar op het
stadhuis ook mensen hebben gezeten, die
bij het ontwerpen van hun plannen niet
alleen hebben gedacht aan de profijten
van projectonwikkelaars en zakenlui,
maar ook aan het publiek, dat hier komt
winkelen of zich gewoon verpozen wil.
Zeker, het is in het leven niet zo leuk dat
vlak bij de rozen de doornen staan, de
doornen van de leegstand bij de rozen
van de stedebouwkundige triomf. Maar let wel - hier en elders is vaker gedacht
dat leegstand eeuwig zou zijn, terwijl

deze toch na verloop van tijd vrijwel geheel, en soms zelfs geruisloos, verdween.
Daarom is er vandaag geen reden zuur te
kijken nu nog niet alle 42 winkelruimten
van de Zuidmolen verhuurd zijn.
Het is een dag om gelukkig te zijn. Het
complex De Zuidmolen is gereed en
daarmee is de grootste holle kies van
Enschede getrokken. Jaren en jaren lang
lag daar, omsloten door Zuiderhagen,
Pijpenstraat, Beltstraat en Van Loenshof/Van Heekplein, midden in de stad
dus, een enorm sloopterrein,waarop eens
het textielimperium van Gerhard Jannink en Zonen gevestigd was. De Bijenkorf zou er komen.Zei men. Koninklijke
Bijenkorf Beheer had het terrein immers
in handen. Maar de Bijenkorf kwam niet
en zou niet komen ook. Toen besloot Albert Heijn zijn geluk daar te gaan beproeven en daarna volgden tientallen andere branches.
Vandaag is de cirkel gesloten en heeft
Enschede in zijn centrum vrijwel alles
gerealiseerd wat een stad tot waarlijk
stad maakt. Enschede kan zijn gasten
ontvangen. Met opgeheven hoofd. Tot
uit Munster toe. En die stedebouwkundigen, de ellendelingen, die gelijk hadden.
Ook zij zullen perplex staan.
Ricus Hertsenberg

n Sliepsteen

Achter Zuidmolencomplex schuilt
een boeiend stuk
planologische geschiedenis
Zonder overdrijving kan gesteld worden
dat daar waar stadsbestuur ontstaat de
stedelijke planologie om de hoek komt
kijken.
Immers, het stadsbestuur als complex
van publieke diensten ter voorziening in
behoeften die voortvloeien uit lokaal samenwonen wordt, zelfs in zijn allerprimitiefste vorm, vrijwel meteen geconfronteerd met vraagstukken van ruimtelijke
indeling (verkeersafwikkeling, marktwezen, brandveiligheid, enz.).
Bij het treffen van maatregelen dient een
uitgebalanceerde belangenafweging op
de voorgrond te staan. Dit vereist veel
tact en kennis van zaken maar zelfs dan is
een optimaal resultaat vaak nauwelijks
te bereiken.
A. Benthem Gzn. wijst er in zijn boek
,,Geschiedenis van Enschede en zijn
naaste omgeving" op, dat in 1842 - Enschede was toen nog geheel door een
-stadsgracht omsloten en alleen bereikbaar via de Es- en Veldpoort - de gemeente besloot een voetgangersbrugover deze
gracht aan te leggen teneinde het buitengebied beter toegankelijk te maken.
Hiertegen werd bezwaar aangetekend
door de neringdoenden aan de Veldpoort,
die kennelijk vermindering van de passantenstroom langs hun winkels vreesden.
In dit opzicht is er dus niets nieuws onder
de zon, want een eeuw later zien deze
winkeliers hun nering opnieuw bedreigd,
maar dan worden ze niet meer aangeduid
als winkeliers van de Veldpoort maar van
kruispunt De Graaff.

lijnen in acht genomen moesten worden,
dat gebouwen langs de openbare straten
met inbegrip van de gevels van steen
moesten worden opgetrokken en dat het
alignement (rooilijn) 2 ellen van de straat
verwijderd moest zijn.
Deze bouwverordening, aangepast in
1885 en 1896, duidde er op dat de gemeente op het stuk van bouwen en wonen
een aktief beleid voerde en de Woningwet van 1901, die de gemeentebesturen
dwingend voorschreef bouwverordeningen te maken, was aan Enschede dan ook
niet besteed; het gemeentebestuur had
reeds bewezen in deze zijn verantwoordelijkheden te kennen.
Deze opstelling, die we in latere jaren
progressief zijn gaan noemen, demonstreerde Enschede ook op het gebied der
industriële ontwikkeling.

Industrievestiging

ca. 250 m, die veelal als tuin (gaarden)
werd geëxploiteerd.
Enschede, in tegenstelling tot Lonneker
zeer industrieminded, beijverde zich
sterk de opkomende textielindustrie op
dit eng begrensde gebied te huisvesten.
Een gelukkige omstandigheid daarbij
was gelegen in het feit dat grote delen
van deze gaardengrond gemeente-eigendom waren. Ook voor het gebied dat ons
in dit verband het meest interesseert, het
Zuidmolencomplex, was dit het geval.
De gemeentegrond lag langs de Zuiderhagen, de Zuidmolen werd als molen
door de stadsmolenaar geëxploiteerdterwijl de zuidelijk hiervan gelegen grond
als linnen- en garenbleek werd verpacht
(zie kaart 1 ).
Deze bleek werd Krabbenbleek genoemd. Het zou ovepveging verdienen
bij straat- of gebouwennaamgevingin dit
gebied ons deze benaming in herinnering
te brengen.

Bij de gemeentelijke indeling van 1811
was Enschede aanvankelijk royaal bedeeld. Behalve het stedelijk centrum behoorde ook het grondgebied der Esmarke
er toe. In 1818 echter werden de kaarten
opnieuw geschud, de Esmarke werd bij
de gemeente Lonneker gevoegd en Enschede werd teruggedrongen tot het gebied binnen de stadsgracht met daaromheen een vrijwel onbebouwde gordel yan

Rondom het centrum vestigt zich rond
het midden der vorige eeuw een aantal
bedrijven, aangelokt door de gunstige
vestigingsplaatsaan de rand der bebouwde kom en door de gunstige condities
waarop de gemeente deze gaardengrond
ter beschikking stelt. In het Zuidmolengebied - in dit verband begrensd door
Zuiderhagen - Piipenstraat - Beltstraat -

Kaart 1
1. Terrein de Nijverheid
2. Haaksbergerstraat
3. Krabbenbleek of Zuiderbleek (arcering =water)

4.
5.
6.
7.
8.

Stadsbranden en
de gevolgen
Toen in 1750 Enschede weer eens door
brand was geteisterd was het stadsbestuur er als de kippen bij te bepalen dat in
de geteisterde straten het ,,rigten of
rooyen" in acht moest worden genomen.
Onderrichter Jan Paschen moest de rooilijn aanwijzen, geassisteerd door gemeensliedendienaarHerman Hesselink.
Na de grote stadsbrand van 1862 ging
het gemeentebestuur nog een stapje verder. Binnen enkele weken werd een verordening op het bouwen en vernieuwen
uitgevaardigd die onder meer bepaalde
dat zonder toestemming van B & W niet
gebouwd mocht worden, dat daarbij rooin Sliepsteen

Beltstraat
Zuiderhagen.
Zuidmolen
Janninkterrein
Blekershuis-jevan de Krabbenbleek

Haaksbergerstraat --Boulevard - Van
Loenshof- dient zich de fam. Jannink als
geïnteresseerde aan. Gerhard, Benjamin
en Abraham Jannink kopen aan de Zuiderhagen gronden waarop binnen enkele
jaren een spinnerij en een weverij zullen
verrijzen.
De koopsommen hiervoor worden niet in
geld voldaan maar in de vorm van een
grondrente tegen een rente van 3'/,% (de
toen heersende rentevoet) zonder aflossingsverplichting. Grondrente is een
schuldplichtigheid, een zakelijk recht te
vergelijken met het hypotheekrecht.
Vertaald naar hedendaagse begrippen
betekende dit een 100% financiering
door de gemeente, 3'/,% rente, en de
mogelijkheid tot aflossing op het moment dat de koper goeddunkt.
Wie zich over dit ruimhartige beleid verbaast dient te bedenken dat degemeenteraad in die tijd werd gevormd door de
stedelijke notabelen en dat waren de
jong-industriëlen en bun verwanten.
De familie Elderink nestelt zich in dezelfde periode op vrijwel dezelfde condities aan de overzijde van de Haaksbergerstraat (de latere fabriek de Nijverheid). De Janninks breiden hun bedrijvigheid in de loop der jaren uit tot de
gehele rechthoek tussen PijpenstraatBeltstraat, Van Loenshof, Zuiderhagen.
Op de Krabbenbleekverrijzen de Twentsche Industrie- en Handelsschool en (later) het politiebureau.
De binnenstad van Enschede, toegankelijk via Veld- en Espoort, wordt na het
dempen der stadsgracht in 1867 ontsloten en tussen 1862 en 1900ontstaat door
de aanleg van Pijpenstraat, Getfertstraat
(later C.F. Klaarstraat,) Van Heekplein
en Van Loenshof de infrastructuur zoals
die de oudere generaties Enscheders
nog duidelijk voor ogen staat (zie kaart 2)

WO 11: voorspel van
moderne cityvorming
De Tweede Wereldoorlog heeft ook in
planologisch opzicht voor Enschede en
zijn binnenstad grote gevolgen. Aan de
Z.O.-zijdevan het centrum worden grote
gebieden tot puinhopen gebombardwrd.
Drastische vernieuwing van het centrum
wordt in studie genomen en het nog
steeds omstreden Boulevardplan wordt
op de tekentafels uitgewerkt.
Hoewel de wet Ruimtelijke Ordening,
met de mogelijkheid stedelijke bestemmingsplannen vast te stellen, pas in 1962
in werking treedt, heeft niettemin de gemeente voldoende mogelijkheden om in
het ruimteiijk gebeuren in te grijpen.
Zulks geschiedt op basis van het Wederopbouwplan dat op weder,opbouwgebieden van toepassing kan worden verklaard. Zo'n toepassingsgebied zijn de
Boulevard en omliggende gebieden,

Kaart 2
1. Haaksbergerstraat
2. Zuidmolenstraat
3. Beltstraat
4. Zuiderhagen
5. C.F. Klaarstraat
6. Van Heekplein
7. Pijpenstraat
waaronder het Zuidmolencomplex. Op
basis van dit plan krijgt het gebied ten
zuiden van de Boulevard en het Zuidmolencomplex de bestemming ,,kernbebouwing", hetgeen betekent kantoren,
winkels, hotels, woningen, handelsge
bouwen en openbare gebouwen. Fabrieken worden geweerd en dat duidt er reeds
op dat het gemeentebestuur er naar
Streeft de textielindustrie uit de binnenstad te verplaatsen. Op de receptie ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van de firma Jannink in 1953 verklaart
burgemeester Van Veen: ,,Ik zie uw bedrijf daar aan de Zuiderhagen met veel
genoegen, maar ik zie het met nog meer
genoegen daar verdwijnen. Hij kan niet
bevroeden dat reeds enkele jaren later
deze wens in vervulling zal gaan.
Rond de 60-erjaren krijgen de gemeentelijke plannen betreffende de city wat
meer geprononceerde vormen: ontwikkeling van het stedelijkwinkelgebeurenten
noorden van de Boulevard en aan de
zuidzijde hiervan dient zich de moderne
skyline van Enschede te ontwikkelen via
torenflats voor kantoren en dienstencentra,

I.

Jaminkterrein

11. Politiebureau

111. Industrie- en Handelsschool
IV. Terrein de Nijverheid

In dit concept past het plan van de
Twents-Gelderse confectieindustrie ter
vestiging van een representatief centrum
voor de textiel- en kledingindustrie
(Texenter genaamd). Het gemeentebestuur toont zich ingenomen, in tegenstelling tot de textielindustrie, die zich gereserveerd opstelt. Als uiteindelijk blijkt
dat in Texenter ook plaats zal worden
ingeruimd voor de Duitse textielindustrie, is voor de Enschedese fabrikanten
de maat vol.
Op 15 februari ligt bij het college van
B & W een brief van de Fabrikantenvereniging op de deurmat waarin de bezwaren tegen Texenter op een rijtje worden
gezet met als retorische vraag: ,,Is de
stad meer gebaat bij een bloeiende eigen
textielindustrie of bij het bevorderen van
de bloei van de Duitse textielindustrie?"
Voor wat de fabrikantenvereniging betreft is Texenter hiermede van de baan.
Nog een aantal jaren blijft het gespreksen discussiestof, de naderende textielcrisis geeft het tenslotte de genadeslag.
Inmiddels heeft ook het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds zich voor dit project als beleggingsobject geïnteresseerd
en is begonnen met de bouw van een voor
Texenter passend onderkomen. (Het ten Sliepsteen

genwoordige V & D-gebouw, in de volksmond alras ,,de Doos" genoemd). Na het
echec van Texenter doemt voor het ABP
vwr dit gebouw de Leegstand op en dat is
VMIT de direotie aanleiding ondexhandeling met V & D oververhuur te openen.

V & D naar Boulevard
V & D dat aan de Hengelosestraat nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden zegt
te hebben en bovendien daarbij duve parkeemrzieningen zal moeten treffen
maakt een kostenafweging en besluit tot
huur van ,de Doos'het koopclausule tot
1994. Het gebouw aan de Hengelose
straat wordt voorlopig als magazijn aangehouden.
Dit.beri&t.slaatia als en. bom., Van alle
kanten b& de kritieklos. De winkeliers
van de Veldpoort, pardon kruispunt De
Graaff, die in 1939 bezwaar maakten
tegen de komst van V & D naar de Hengelotiestraat, treden opnieuw in het
strijdperk, maar nu tegen hetvertrekvan
het grmtWri.altelbedrijf.Naar het schijnt
deze keer met meer reden. Uit het college van B & W komen tegenstrijdige verklaringen waarbij voo~alde uitspraken
van wethouder v.d. Heyden opzien baren. Deze meent dat V & D door de
hierbij gerealiseerde verdubbeling van
de verkoopruimte blijk geeft van vertrouwen in de toekomst van Enschede. Met
een variant op een bekend gezegde zegt
de wethouder dus wat goed is voor V & D
ook goed is voor Enschede. En zonder een
spoor w n twijfel voegt hij er aan toe dat
dit besluit een nieuwe impuls geeft aan
de ontwikkeling van de binnenstad.
Weliswaar heeft de gemeente geen
machtsmiddelen om de stap van V & D
ongedaan te maken (geen strijdigheid
met vastgestelde bestemming) maar de
realiteit zal spoedig leren dat de juichtonen van de wethouder iedere grond missen.

Korf zonder honing
In) 1961 verkopen de gebr. Jamink de
fabriek aan de Zuiderhagen voor 1,6 miljoen aan het Bijenkrfconcern. Met de
bedoehg hierop een Bijenkorf-warenhuis te vestigen? Dat ismaar de vraag, en
het lijdt geen twijfel dat eventuele plannen in die rib:%itingzeer nadelig worden
beïnvloed door de nieuwe verkoopaccommodatie van V k D aan de Boulevird. Een lange: tijd van wachten breekt
aan, ook voor het gemeentebestuur dat in
feite zijn greep op de ontwikkeling van
het Zuidmolengebied heeft verloren.
Een drukke tijd voor de krantenredacties, want verkbringen, prognoses en toekomstvisies volgen elkaar snel op.
De Hema wel, de Hema niet naar de
Zuidmolen, C & A wel, C & A niet naar
de Zuidmolen, enz.
Zo verstrijkt bet ene jaar naar het ande-

re, verklaringen van autoriteiten stapelen zich op, eentonig in hun nietszeggendheid.
In dit kader kan het predikaat ,,uitmuntend" worden toegekend aan een vertegenwoordiger van de Bijenkorf die in
1973verklaart dat zijn firma in 1976 zal
beslissen of er in 1980 gebouwd zal worden. Maar in 1980 is de ecohomische
recessie ook voor de Bijenkorf voelbaar
geworden en komt het bedrijf gevoelig in
de rode cijfers. Stabilisatie van de consumentenkoopkracht heeft zich al eerder
gemanifesteerd en dat leidt er toe dat
men het Zuidmolenproject voor gezien
houdt. In 1977 gaat het inmiddels kaalgeslagen terrein voor 4 miljoen naar de
gemeente over die daarmee haar greep
op de ontwikkeling terug krijgt.

Regionaal koopcentrum of metropool
van 't Oosten?
De ontwikkelingen hierna liggen bij velen nog vers in het geheugen. Daarom, en
ter wille van de ruimte, een korte samenvatting.
In 1976 wordt het bestemmingsplan
stadscentrum van kracht. Hierin wordt
dit gebied voornamelijk bestemd voor
winkels, horecabedrijven, woningen,
kantoren en parkeergarages. In 1977
komt er een program van eisen waarin
centraal staat vestiging van een winkeltrekker in de vorm van een (zelfbedienings)warenhuis. De gemeentelijke doelstellingen m.b.t. dit gebied hebben het
over een scharnierfunctie voor het verspreide kernwinkelgebied en het tot
stand brengen van een verbinding met
winkelgebied kruispunt De Graaff. In
1979 wordt een 7-tal projectontwikkelaars uitgenodigd hierop hun visie te g e
ven. De denkbeelden die hierbij door
ProjectontwikkelingsburoAmro worden
ontwikkeld zijn van zodanige aard dat
B & W besluiten met deze stichting in
contact te treden. De onderhandelingen
die hiervan het gevolg zijn, zijn moeilijk
en worden verschillende malen door afbreking bedreigd, maar telkenmale weet
het gemeentebestuur het schip weer vlot
te krijgen al is bij dit alles averij niet
altijd te vermijden.
In l98 1 komt dan de distributie-plan*
loog prof. Bak in beeld. Op verzoek van
de Amro verricht hij onderzoek naar de
distributieve mogelijkheden voor het
Zuidmolenproject. Zijn conclusie is dat
hierin vooral aandacht moet zijn voor een
hoogwaardig specialistisch assortiment
in de food-sector en hoogwaardige speciaalzaken in de sfeer van mode, woninginrichting, hobbies e.d. Ter ondersteuning hiervan moet ruimte gemaakt worden voor restauratieve (bars, restaurants) en recreatieve (tropische kas,
aquarium) elementen.

Marktonderzoek onder plaatselijke ondernemers n.a.v. deze plannen levert een
positief beeld op. Partijen worden het
tenslotte met elkaar eens als ook het laatste obstakel - voorbehoud van de Amro
over de uitslag van de aanbesteding - is
opgéruimd.
Een boeiende vraag blijft tenslotte wie er
nu per saldo aan het langste eind heeft
getrokken. Hierop is sleohts een subjectief antwoord mogdijk want toekomstverwachtingen laten zich niet kapitaliseren.
Amro b.v. hoeft zich niet te beklagen
over de grondprijs. Het Jaminkterrein is
door de gemeente voor 4 miljoen aangekocht. Hiervan is voor ruim 1 miljoen
verkocht aan de Openbare Bibliotheek.
Het restant is door Ämro verworven voor
ruim 1, l miljoen. De kdder onder de
bibliotheek wordt aan Amro overgedragen (appartementsrecht) tegen bouwkosten. Niet uit het oog mag worden verloren dat het ondernemersrisico van dit
tientallen miljoenen vergende project op
Amro drukt en op deze kosten is de hoogte van de grondprijsniet doorslaggevend.
De Rijksoverheid heeft via verschillende
kanalen grote bedragen gefourneerd.
Deze pil wordt verguld door de wetenschap dat hiermede een bijdrage is geleverd aan de sanering van de gsmeentefinancïên en daardoor aan de status van
,,art. 12 gemeente". Ook het werkgelegenheidselement èn de daaruit resulte
rende afnemende aanspraken op de s*
ciale verzekeringskassen mogen niet
worden verwaarloosd.
Tenslotte de plussen en minnen voor de
gemeente Enschede. Over de grondprijs
is hiervoor reeds het nodige gezegd. Ook
het feit dat Amro vasthield aan verkoop
van grond boven uitgifte in erfpacht zal
door sommigen als een minteken worden
aangemerkt. Als troost voor dezen kan
worden opgemerkt dat dit planologische
stokpaardje ook elders in tijden van,econornische neergang op stal wordt gehnuden.
Als pluspunten moeten worden vermeld1
de vernieuwende trekken van het Zuidmolenwinkelconcept, en daardoor een
moderne afronding van stadserf en city.
Voorts de verwachte uitstraling naar het
stadsvernieuwingsgebied Walstraat/
Zuiderhagen en naar het kruispunt De
Graaff. Of Enschede zijn plaats als regionaal koopcentrum zal k m e n behouden c.q. verbeteren is moeilijk te. voorspeiien.Daartoe is de creativiteit van alle
betrokkenen nodig. Rekening houdend
met het feit dat dit project is gerealiseerd
in weerwil van de economische recessie,
kan de bouwers ervan zeker geen gebrek
aan creativiteit worden verweten.
m

H.A. Olink
Bronnen:
Gemeente-archief Enschede
Artikelen dagbladen Tubantia en Twenwhe Colimm. Gegprekwet
ambtenaren M.J.C.van Nassau. J. van WouweenJ. Voorintholt.
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Verzekerd Spaarplan.
Een nieuwe manier van
sparen, met een hoge, vaste rente,
gecombineerdmet een voordelige
verzekering op uw leven. U weet
van tevoren het eindbedrag en dat
komt er zeker.
U spaart tussen de f 50,- en

f 1.000,- per maand gedurende vijf
of tien jaat. De rente staat vast voor
de door u gekozen looptijd.
U betaalt maandelijks een geringe
verzekeringspremie. Het eindbedrag is verzekerd.

Makelaars- en assurantiekantoor

Iedereen die aan het eind
van de door hem gekozen looptijd
niet ouder zal zijn dan 60 jaar kan
meedoen. Een medische keuring is
niet nodig. Een eenvoudigegezondheidsverklaringis voldoende.
Het ABN Verzekerd Spaarplan.

Met vaste rente.

En u bent zekervan
het eindbedrag.

MEUBEL
STOFFEERDERIJ

Gosejacob
alles op het gebied
van:
koop en verkoop
onroerend goed
Taxaties
Hypotheken
- Financieringen
Verzekeringen

-

B.H. Hans
Makelaar O.G.- Beëd. Taxateur
Hogelandsingel 148, Enschede
7512 GJ Tel. 053-310210

Deurningerstraat 1 1 Sc-1 17
75 14 BG Enschede
Tel. 053-354683

Uw stoel of bank
versleten?

Bij ons worden ze met zorg
en vakmanschap bekleed.
Vergeet de overgebleven
stoelen uit de vijftiger jaren
en daarvoor niet, kwaliteiten die niet meer gemaakt
worden en dit zijn nu al zeer
gezochte meubelen!
Voor

doe-het-zelvers
leveren we alle
denkbare
stoffen en
materialen. U
kunt zelfs uw
stoel, onder
leiding op een
stoffeerkursus,
bij ons
overtrekken!

n Sliepsteen

Enige echte Zuidmolen
maalde 300 jaar koren
voor de stad Enschede
De naam ,,De Zuidmolen" heeft steeds
tot de verbeelding gesproken, getuige het
feit dat deze na afbraak van de oorspronkelijke molen van die naam, achtereenvolgens gedragen werd door een stoomkorenmolen en een woninginrichting zaak en nu door de ter plaatse
verrijzende woonflat en het daarnaast
gebouwde komplex van winkels en woningen is overgenomen. En dat is geen
wonder! Molens hebben door hun aard en
functie altijd tot de verbeelding gesproken. Het voortleven van de naam van een
molen in ter plaatse gevestigde objecten
of instellingen kent daarom in binnen- en
buitenland talloze voorbeelden.
In deze bijdrage willen we iets boven
water halen van de enige echte Zuidmolen, de befaamde stadskorenmolen die
meer dan 300 jaar zo'n belangrijke functie heeft gehad in de voorziening van het
dagelijks brood voor onze stad. Deze
windmolen was, evenals zijn geografische tegenhanger ,,De Noordmolen"
(ook wel ,,Albertsmolen" genaamd), een
stadsmolen, dus eigendom van het stadsbestuur. Dit was niet alleen vanwege het
vitale belang van de voedselvoorziening,
maar vooral omdat het stadsbestuur dit
belang kon exploiteren door, zoals vanouds, de omwonenden te verplichten hun
koren te malen binnen het gebied van de
stad. Hiermee verzekerde het zich van
een continue en belangrijke bron van inkomsten.
Het bouwjaar van de molen is niet precies bekend, maar dit zal het jaar 1542 of
kort daarna zijn geweest, toen er bij het
herstel van de stad na oorlogshandelingen behoefte bestond aan een tweede
windkorenmolen.

Op een zandbult

graaf Jacobus van Deventer, komen de
beide stadsmolens reeds voor. Het waren
open-standaardmolens, of stenderkasten, dus van hetzelfde type als de latere
Reudinksmolen en de nog bestaande
Wissink's Möl. Getuige de nog bewaard
gebleven oude afbeeldingen van deze
molens was de onderlinge gelijkenis frappant.
Windzijde en kap waren met eiken schaliën bedekt, de baard (zo wordt de onderkant van de windzijde genoemd) was
halfcirkelvormig en de teerlingen waren
van Bentheimer zandsteen om slechts

Net zo als de Wissink's Möl, was de
Zuidmolen gebouwd op een zandbult,
,,de belt" genaamd, waaraan de Beltstraat (vroeger ook ,,Weg naar de Belt"
genoemd) nog herinnert. Deze molenbelt
lag op de plek waar Haaksbergerstraat
en Beltstraat tot voor kort samenkwamen, direct ten noorden van de latere,
inmiddels ook al weer voormalige, Zuidmolenstraat, die overigens ten tijde van
de molen reeds als pad aanwezig was. Op
de hierbij afgebeelde tekening van Gerard van Haeften komt de molen prachtig uit. Rechts op deze afbeelding ziet
men nog een gedeelte van de Zuiderbleek met bijbehorende sloten; op de achtergrond staan de zogenaamde molenhuisjes, ook reeds lang verdwenen.
De molen stond, net zo als de Noordmolen, op een kruispunt van invalswegen
aan de rand van de stad, hetgeen natuurlijk zijn voordelen had, en profiteerde
van een vrije westelijke windvang, omdat
het aangrenzende veld, evenals de later

een paar pi?nten te nomen. Kennelijk
gaat het hier om een Oostelijke of Saksische variant van de standaardmolen,
want ook elders in Twente kwam juist
deze uitvoeringsvorm voor. De openstandaardmolen is het oudste windmolentype van ons land, zoals men dat kan
zien op verschillende schilderijen van Jeroen Bosch en andere oude meesters.
Bij dit soort molen draait bij het kruien
(het op wind zetten) de hele kast of spieker op de verticale standaard of stender,
die gesteund wordt door een viertal dubbele schoren, geplaatst op zware horizontale balken, kruisplaten genaamd, welke
vrij op de teerlingen liggen.

daaruit ontstane stadsmaten, weinig
windbelemmering gaf. Uit de geschiedinis van de Zuidmolen. zeker wat de eerste twee eeuwen betréft, is betrekkelijk
weinig bekend.
Wel weten we dat uit de opbrengst van de
stadsmolens moest worden bijgedragen
aan een der zogenaamde Vicariën, een
soort fondsen, in het leven geroepen ter
ondersteuning van geestelijke instellingen. Bij acte van 23 november 1731 en 19
februari 1744 werden de baten van deze
Vicariën beschikbaar gesteld voor aanvulling van het tractement van de beide
hervormde predikanten, onder voorwaarde dat de magistraat bij de beroe-

ENSCHEDE

Op de bijgaand afgebeelde plattegrond van Enschede uit
1550, getekend door de bekende geon Sliepsteen

ping van de tweede predikant een stem in
het kapittel zou hebben. Aan welke Vicarie de uitgangen (bijdragen) van de molens moesten worden afgedragen is niet
bekend; vermoedelijk ging het om het St.
Annavicarie of het St. Steffensvicarie.
De grootte van de uitgangen van de molens blijkt uit de volgende notitie (archief
Ned. Herv. Gemeente): ,,Een Uitgang
uit de beide Stadsmolens van (elk) 3
schepel rogge oude maat, verschijntjaarlijks op den 2e Febr.". Deze uitgang werd
overigens veraccordeerd met f l4,7O per
jaar. Bij raadsbesluit van 20 december
1865 werd alle financiële steun aan de
Hervormde Gemeente uit de stadskas
beëindigd en daarmee vervielen ook de
bijdragen uit de molens.
De stadsmolens werden door het stadsbestuur verpacht. In maart 1857 verzocht
Johan Anton Diederik Varwijck, molenaar, geboren te Almelo op 11 november
182 1, pachter van de beide stadsmolens,
het gemeentebestuur om ontheffing van
de pachtovereenkomst met ingang van
juni 1857.
De raad besloot hierop de molens publiek
te verkopen of te verpachten, hetgeen
mislukte. Onderhands werden de beide
molens toen maar voor de tijd van twee
en een half jaar, dus tot 1 januari 1860,
verpacht voor f 200,- per jaar aan de
molenaars Heusinkveld (Zuidmolen) en
Reudink (Noordmolen). De molens schenen echter in een zodanige staat teverkeren dat zij niet langer als bruikbaar konden worden beschouwd en gevaar opleverden voor de omgeving. Daarom werden de molens reeds in juli 1858,dus vòòr
beëindiging van de pachtovereenkomst,
ter afbraak verkocht aan Johan Berhard
Elfering uit Ochtrup voor f 1500,-.
Met hem werd overeengekomen dat de
molens vòòr 1 november 1858 moesten
zijn afgebroken.
Met de Noordmolen is dat inderdaad
gebeurd. Elfering vroeg echter toestemming om de Zuidmolen weer in bruikbare staat te brengen. Dit werd toegestaan.
Voorlopig kon de laatste overgebleven
Stadsmolen weer draaien. Elfering verwierf ook het terrein waarop de molen
stond, want bij akte van 3 augustus 1859
verkocht de gemeente Enschede ,,een
perceel grond met daarop een windkorenmolen, genaamd de Zuidermolen, gelegen in het Groot Getfert aan de Haaksbergerstraat hoek Beltstraat, kadastraal
bekend sectie A 616 en 617 en een gedeelte van de nummers A 614 en 615,
voor de som van f750,- en tegen een
grondrente van f70,- per jaar, aan de
molenaar J.B. Elfering". Vermoedelijk
door het bouwen van meer en meer windbelemmerende percelen in de onmiddellijke nabijheid (textielfabrieken met toebehoren, c.q. uitbreiding daarvan) werd
het voortbestaan van de windmolen echter opnieuw bedreigd. In 1879 werd de
Zuidmolen door ene J.G. Elfering ver-

kocht aan de molenaar Hendrik Heusinkveld, die de molen nog in datzelfde
jaar sloopte.
Zo kwam er een einde aan het eeuwenlang bestaan van een stenderkast ter
plekke. Het molenbedrijf werd echter
voortgezet, want vlak naast de plek waar
de molen gestaan had werd door Heusinkveld een stoomkoren- en pelmolen
gebouwd.

Miniaturen bewaard
Het verdwijnen van de befaamde Zuidmolen ging ondertussen velen ter harte.
Onder hen was J.J. van Deinse, de bekende folklorist en kenner van stad en streek,
liefhebber ook van deze molen (als kind
reeds had hij vaak onder de molen gespeeld, hij woonde er in de buurt). Eigenlijk viel er niets meer te redden. Toch
kreeg hij een goed idee. Aan een vriend
van hem, een zekere Scholten, onderwijzer van beroep en bijgenaamd ,,de
rooie", een m a i met artistieke gaven, die
zijn handen goed wist te gebruiken, vroeg
hij een miniatuur van de molen te maken
uit afbraakhout van de molen. Het werden uiteindelijk twee exemplaren.
Eén daarvan kwam uiteraard terecht in
de verzameling van de Oudheidkamer
Twente, waarvan Van Deinse zelf de oprichter en voorzitter werd; het aqdere
werd later geschonken aan de eigenaar
van de woninginrichtingszaak ,,De Zuidmolen". Beide modellen zijn tot op heden
bewaard gebleven. Het vaantje van de
Zuidmolen is vermoedelijk overgedragen aan de eigenaar van de Wissink's
Mö1 (zie 'n Sliepsteen', nr. 1). Het zou
ons niet bevreemden indien Van Deinse
ook daar de hand in gehad heeft.
Bij de bouw van genoemde stoomkorenmolen zullen ongetwijfeld materialen
van de windmolen gebruikt zijn. Zo was
de takelbalk boven het zolderraam van
de windmolen afkomstig en zijn de Bentheimerzandstenen van de teerlingen als
plaveisel voor één der ingangen van de
stoomkorenmolen gebruikt. De molenaars Hendrik en Gerrit Willem Gradus
Heusinkveld sloten in 1882 een vennootschap onder de naam Firma Heusinkveld

en Comp., waarin de exploitatie van de
stoomkoren-en pelmolen en van de nabijgelegen Rietmolen werd opgenomen. In
1886 volgde de Stichting van een meelfabriek in hetzelfde pand. De samenwerking hield echter niet lang stand. Gerrit
Willem Gradus vertrok in 1891 naar
Bmmmen en de vennootschap werd in
1892 weer ontbonden.
Hendrik zette het bedrijf van de stoomkorenmolen tot 1907 voort. In dat jaar
(op 26 juli 1907) verscheen er in een
plaatselijk dagblad een grote advertentie
waarin de ,,in volle werking zijnde en
goed beklante stoomkorenmolen etc.
zeldzaam mooi gelegen in het zuiden der
stad" te koop werd aangeboden. Niet
duidelijk is waarom Heusinkveld van
verdere exploitatie afzag. Hij trok zich
terug op de Rietmolen waar hij zijn ambacht voortzette.
De vermoedelijke kopers van het stoomkorenrnolencomplex met aanliggende
panden waren de Erven Beltman, althans
van deze erven kocht de heer A.J. Hassink, stichter van de woninginrichtingszaak ,,De Zuidmolen", in 1916 het
stoomkorenmolengebouw. Hij verbouwde het pand ingrijpend, waarbij er een
tussenverdieping in werd geplaatst. De
gietijzeren kolommen van het molengebouw, voorzien van het jaartal 1879, bleven daarbij behouden. Ter versiering
werd in één der gevels een glas-in-loodraam geplaatst met een gestyleerdevoorstellingvan de vroegere windmolen. Vlak
voor de afbraak van de woninginrichtingszaak in het najaar van l984 werd dit
raam door de eigenaar, de heer A.J. Hassink, geschonken aan de woningbouwvereniging ,,De Eendracht", ter versiering
van de nieuwbouw die ter plaatse zou
verrijzen.
Bij de grondwerkzaamheden na de afbraak kwamen ook de 450 jaar oude
zandstenen teerlingen weer boven water,
juist zoals de heer Hassink voorspeld
h?

Bij de verbouw van het pand had hij als
kind gezien dat deze zware stenen naar
de ondergrond verplaatst waren. Ook deze zullen op passende wijze in de nieuwbouw worden verwerkt, eveneens als gedachtenis aan de stadsmolen, die wel
reeds lang verdwenen, maar toch in
naam en tastbaar teken door onze stad
geëerd blijft.
Ing. J. Meinema
n Sliepsteen

Mijmeringen van opa met kleine

Eva aan de hand

Later werd er hoofdzakelijkingeverfd.
Er wordt verteld, dat de oude Goorhuis
daar de baas was. Het ging, er nogal gemoedelijletoe. Toen ene Jan Berîelo eens
aan deze voor de poort aan de Pijpenstraat zijn pijpje rokende baas Goorhuis
vroeg: ,,He7 nog weark vuur miej" kreeg
hij alleen de wedervraag: ,,Woar bis doe
van?''. ,Jk bin van Knökkelgeeze" was
het antwoard. Knökkelgeeze was een bekende baker in Enschede, en de grootmoeder van Jan. Dit was voldoende. Jan
kreeg werk en heeft het later ver geschopt. Echter in een ander bedrijf:
Hiet bedrijf van Jannink draaide goed.
Het moest uitgebreid worden. Maar er
was geen ruimtemeer. De nieuwe gebouwen verrezen aan de Haaksbergerstraat
en verderop aan de Getfertsingel. De
stad werd immers steeds groter. De oude
Janninksfabriek aan de rand van het ,,ei'"
lag toen al midden in de stad.

Vandaag de dag vinden we de later aan
de buitenkant van de grotere stad verrezen fabrieksgebouwen ook al weer in de
sbd. Kijk maar naar het Textielrnus e u q gevestigd in de ,,nieuwe gebouwen" aan de Haaksbergerstraat. Nee,
Eva, ik ben nooit in die fabrieken geweest. Dat was toen nog niet geoorloofd.
Zelfs na de Tweede Wereldoorlogbekonkurreerde men elkaar nog heel veel. De
firma Jannink maakte b.v. stoffen waaruit men manchesterse broeken ging maken. Aan de binnenkant van deze stof
had men het familiewapen van de Janninks gedrukt; dit om deze stoffen te
kunnen anderscheiden van die van de
Firma Schuttersveld, die op haar beurt
van het handelsmerk pijl én boog waren
voorzien. Het Janninkwapen vertoonde
drie boompjes.
Toch was de tijd wel veranderd. De vele
fabrieben in Enschede maakten weer
textiel. De mensen, die vroeger nogal
eens in opstand kwamen omdat ze meen-

den dat ze niet voldoende geld verdienden, wilden rustiger werken, Je opa heeft
er met een groepje van personeelschefs,
arbeidsanalisten en bedriifsleiders aan
meegewerkt, dat de mense'n dat loon ontvingen, waarop ze aanspraak konden maken. Werkclassificatie was toe&- nu ca.
30 jaar geleden - het toverwoord. - In
deze werkgroep van chefs zat ook de heer
Holshof, de bedrijfsleider van de firma
Jannink. - Hij vertelde zo nu en dan wel
eens iets uit zijn bedrijf.
De heer Jannink was een reclamecampagne in de damesbladen begonnen. Hij
wilde de afzet van manchester - men
noemde dat toen al corduroy - wat vergroten. De lezeressen van die bladen konden dan s~reukenof reclameleuzen bedenken eiopsturen. Wie de beste slagzin
had bedacht zou een mooie prijs krijgen.
Holshof vroeg zijn baas op een mooie
dag, of er al wat goede leuzen binnengekomen waren. Jannink keek eens in de
lucht: ,,Ik heb nu een hele mooie, maar
die kan ik toch niet in de prijzen laten
vallen .... Stel je voor, in alle kranten
staat in het vervolg: Het is beter drie
boompjes in de broek te hebben dan een
pijltje!"
Eva snapt het nog niet en is meer geïnteresseerd in de straatnaam ,,Pijpenstraat", die evenwel niets met de tabakspijp van baas Goorhuis van doen heeft. Ik
moet Eva nog eens laten zien, wat voor
een trek er in zo'n grote schoorsteen zit,
zoals er hier een gestaan heeft. Het meisje is al verder met haar gedachten. We
staan voor het standbeeldje op de hoek
Pijpenstraat/Zuiderhagen.
,,Onder
moeders paraplu" zegt ze. Ja. Onder
moeders paraplu. - En weet je ook, wat
die beide vrouwen vertellen? Nee. Eva
weet het natuurlijk niet. Kijk, meisje,
hier achter dit beeld bevindt zich de leeszaal. Daar zijn veel boeken en boekjes.
Boven is een zaal met allemaal boeken
over Enschede. Je mag die daar allemaal
lezen. Als je daar wat van gelezen hebt,
dan ga je hier bij die vrouwtjes onder de
paraplu staan, je doet de ogen dicht en
luistert. - De vrouwen vertellen honderduit.
Over de Zuidmolen. Jannink en de andere bedrijven, en over de vele mensen, die
hier geleefd en gewerkt hebben.
W.F. Schweizer

Stoomweverij Nijverheid was niet
zomaar één der kleinen tussen
vele groten
Het is maar goed dat de straat, die in
1907 het Hoedemakerplein met de
Haaksbergerstraat ging verbinden, de
naam Nijverheidstraat heeft gekregen.
Daarmee is in elk geval de naam tot in
lengte van jaren in ere gebleven van de
fabriek, die in 1889aan de Haaksbergerstraat werd gebouwd door de heren E. en
J. Elderink, juist tegenover de Zuidmolen, op nummer 48. Als Stoomweverij
Nijverheid werd niet lang daarna de fabriek als een familieNV gedreven door
de heer M.L. van Gelderen, die ik in
latere jaren nog meegemaakt heb als onze ,,oude heer", toen zijn vier zonen al,
elk op de toegekende plaats, als directeuren fungeerden.
Het familiehuis had een plaats gekregen
op nummer 50, waar verder nog een open
fabrieksterrein lag. De Nijverheidstraat
kwam voor een deel te lopen over een
open stuk fabrieksterrein aan de stadszijde. De enige woning, die aan deze zijde
van de maar korte Nijverheidstraat
kwam te staan, was de riante villa op nr.
2, eigendom van de firma en bewoond
door een der zoons, de heer Zodewijk van
Gelderen. Aan de achterujde van het
fabrieksterrein, aan de Van Galenstraat,
stond nog een rij van drie herenhuizen,
die ook bij het bedrijf hoorden, en die
bewoond werden door topfunctionarissen van de Nijverheid. Zo beschouwd
kan men niet direct spreken van een imposante fabrieksnederzetting, in tegenstelling tot de textiel-kolos aan gene zijde
van de Haaksbergerstraat, waar de Beltstraat aansluiting gaf op de Nijverheidstraat. Die tegenstelling kwam in de eerste plaats al tot uitdrukking in de fabrieks-schoorsteenpijpen. Die van de
Nijverheid wat kleiner, maar overtuigend genoeg met haar ingemetselde firmanaam, die van Jannink als een brutale
opdringer, zomaar op de hoek BeltstraatPijpenstraat, arrogant en dominerend.
Het afgeleefde uiterlijk van het Janninkcomplex, vooral langs de Beltstraat was
niet om te beminnen, wat trouwens ook
nooit de bedoeling zal zijn geweest. Het
front van de Nijverheid daarentegen,
vooral dat van de familiewoning, hoogst
eenvoudig en daardoorjuist zo voornaam
in zijn stijlvolle bescheidenheid, leek mij
altijd al een zwijgend protest tegen uiterlik fabrikantenvertoon, waaraan onze
omgeving nogal rijk is. Het was wel een
mooie plek daar, aan de rand van de
kleine binnenstad, maar de bouwer van
dat fabriekje, dat zich terecht met de

trotse definitie ,,stoomweverij" kon s i e
ren, had er klaarblijkelik geen rekening
mee gehouden dat de tijd voorbij was,
waarin men, zo dicht bij het stadscentrum, maar gaarden bij gaarden kon voegen om te voldoen aan de steeds groeiende behoefte aan uitbreiding van het-fabrieksareaal. Zo moest dan de Nijverheid uitbreiding zoekes ver naar buiten,
waar in 1903,halverwege de Glanerbrug
een behoorlik stuk grond gekocht werd
voor een noodgedwongen extramurale
expansie. Ook de Bijverheid cum annexis leverde haar historische waarden
voor onze stadsgeschiedenis op, die ver
boven de betekenis van zómaar één der
kleine tussen de vele grote uitgaan. Als ik
aan de Nijverheid als ,,stoomweverij"
denk dan denk ik aan die traditionele
~wentseblauwgestreepteboezeroenstof.
Toen de laatste oorlog uitbrak droegen
de Enschedese fabrieksarbeiders al lang
niet meer van die ouderwetse boezeroens; een flink aantal inmiddels onverkoopbaar geworden ,,stukkenwlagen intussen maar in de stukkenloodste liggen.
Die stukken werden toen maar aan coupons gesneden en voor een prikje aan het
personeel verkocht. Die boezeroenstof
werd opgevolgd door de fijnste overhemdenstoffen, die, bednikt met de modernste dessins, een groot afzetgebied vonden
in de confectie-industrie. Goede sier
maakte de Nijverheid in de loop der jaren verder met haar moderne imprimés,
bedrukte japonstoffen, en na de oorlog
ook met de moderne kunststoffen. toen
het rayon gaandeweg overvleugeld werd
door de synthetics. Maar de eerste cri de
mode van na de oorlog, de onvergetelike
,,Everglaze", de gelakte onkreukbare katoen, werd een miljoenenfiasco, Dat was
in die vrolikejaren van de long look en de
ligne la tulipe. Toen kwam de sprookjesachtige onkreukbare Terylene, gevolgd
door de Nederlandse Terlenka met haar
onvergetelike, meesterlike reclame-slogan: ,,Ter...wit? - Terlenka!" Maar dat
zult u zich toch nog wel herinneren? En
toen kwam het ~ a r o ovan
l het fusioneren.
We herinneren ons een fusie, die tot oprichting van de Texoprint leidde. De
Stoomweverij Nijverheid hield als zodanig op te bestaan, maar haar inbreng in
de huidige Texoprint B.V. in Boekelo is
nog steeds aanzienlik.
De expansie, die de Nijverheid gevonden
had aan de Eerste Lonneker Rondweg,
thans de Noordesmarkerrondweg, heeft
een nog boeiender levensgeschiedenis

dan die van de stadse Nijverheidfabriek.
Ik kan daarover dan ook béter meepraten, omdat ik er zelf meer dan zeventien
jaren van mijn jonge leven heb beleefd.
Daar, op de hoekmet de Gronausestraat,
waar thans al jaren een grote supermarkt
gevestigd is, vestigde de Nijverheid een
fabriek onder de minder bekende firmanaam N.V. Textiel Union, met weverij,
spoelerij, scheerderij, sterkerij, ververij,
noem maar op. De bandenfabriek leverde een groot assortiment lampepit, de
twijnerij fabriceerde katoenen bindgarens en in latere jaren de toen bekende
,,Ramo9' handbreigarens. Naast die fabriek, die aanvankelik ook een stoomweverij is geweest, ais ik het wel heb, stond
een tweede fabriek, de N.V. Ramie
Union, oorspronkelik hornamelik bekend als de gloeikousjesfabriek. Toen ik
er op 1januari 1928 als jongste kantoorbediende in dienst trad, was men juist
bezig met het demoleren van de inventaris van de gloeikousjesafdeling,die opgeheven was. Vijfentwintig jaar had toen
die afdeling bestaan, en in hetzelfde jaar
mocht ik het feestelike diner-dansant
meevieren van de Nijverheiddirecteuren met de hoofdvertegenwoordigersen
het kantoorpersoneel, in het toen nog zo
befaamde Hotel Industrie.
Het is wat moeilik in het kort een uitleg te
geven van de verbindingen der genoemde
drie bedrijven onderling. Als weverij was
de Textiel Union een soort dépendance
van de Stoomweverij Nijverheid en voor
een ander deel leverancier aan de mstermaatschappij de Ramie Union. Of eigenlik waren het broedermaatschappijen,
want beheerd door vier gebroeders, onder superleiding van de ,,ouwe heer", de
vader. De vader, de heer Marc J. van
Gelderen, die Van de Haaksbergerstraat
50, had vier zonen, kortweg de heren
Max,Lo, Frits en Karel. De beide laatste
waren ongehuwd en woonden ook op
nummer 50, de heer Max, die met de
heer Karel directeur was aan de Haaksbergerstraat, woonde aan de Hengelosestraat 98, de,heer Lo, die met broer Frits
de Ramie Union dirigeerde, woonde aan
de Nijverheidstraat 2.
De Ramie Union dan, die een ongelooflike expansie doormaakte, voornamelijk
dank zij de fenomenale begaafdheden
van dr. Frits van Gelderen, was één van
de merkwaardigste fabrieksondernemingen die ik ken.
JOHAN BUURSINK
n Sliepsteen

De ballade van depiepn
Wa zekers meer as hoonderd joar eledn kwam n moal den Ainsworth hier in t oalde laand;
zag hoo de meansken best oet t hoalt warn snedn
vuur t spinn en weavn klook met neerge haand.
Dit was t begin dat hier zoo völ febriekn
wördn sticht met nen bearg onmeunig kapitaal,
wat kortns weer völs te völ gung bliekn:
textiel meus vot, de piepn gungn daal.
Bin wiej dan noew a weer de tied vergetn
at leu op t jìetske gungn jaagn oawer stroat
hoes hen vuur t waarme moal en noa dit etn
ok weer vedan meusn tot snachns oet de noad?
Van lange daag is noew niks meer te mearkn,
alm gung hier vuur de vlakte, alns egaal,
de leu meusn dus mer eargns aans goan wearkn:
textiel meus vot, de piepn gungn daal.
Van t blauwe koffiebuske kö'w nich meer sprekn;
al dee febriekssireens bint ok verstomd
en slotn bint al dee poortn en dee hekn:
t lik wa as in n oorlog, alns plat vot-ebomd.
Gen duvelkamer. spinmechien of krasn,
gen dreecilinder, töw of opmaakzaal,
t spil was der nich teagn op-ewasn:
textiel meus vot. de piepn gung daal.
Woar bint toch al dee leu eblevn
dee hier hebt marteld en zweet zoo dag an dag?
Wat hef eur t leavn verders noe wa geavn.
doo n industrie kreeg zonn zwoarn slag?
En woarum zee'w de speendels nich meer dreain,
wat wördn dee töw met skeetspool toch fataal,
en hebt de leu noew niks meer um te kleain?:
textiel meus vot, de piepn gungn daal.
Baron! Joa. joa!, ok vot gungn oewe piepn,
woar t aarme volk op kloompn noar daansn meus;
a kö'j der rechtevoort niks van begriepn,
t was t kapitaal wat hier zienn macht verleus.
Joa, heer baron, oew zegnskap is brökn,
der is niks meer van t ketoen, nog genn baal,
ze hebt den heeln pleer kats um-etrökn:
textiel meus vot, de piepn gungn daal.

Enschede kreeg in 1864 's lands
eerste instituut voor
middelbaar
Historisch overzicht van een school door
T. Wiegman, gemeente-archivaris.

Op het terrein van de voormalige Zuiderbleek aan de Haaksbergerstraat werd in
1863 de Twentsche Industrie- en Handelsschool gebouwd. Het was de eerste
school voor middelbaar onderwijs in N e
derland. Een unicum dus voor Enschede.
Op l l januari 1864 werd de school in
gebruik genomen. De school die ontstaan
was uit particulier initiatief, diende Ge I wenrscne r nauscrze- en nanaelshoofdzakelijk ter opleiding van fabrikan- school rond 1880.
ten en handelaren.
Op 29 juni 1859 waren de voornaamste 'Met de uitbreiding van de textielindusindustriëlen en handelaren van Twente trie groeide ook'de stad en steeg het
bijeen in Carelshaven bij Delden, om te aantal inwoners. Steeds meer leerlingen
komen tot de oprichting van een Twent- bezochten de school. Verdere instandsche Vereniging tot bevordering van Nijp houding van de-school ging tenslotte de
verheid en Handel. De reeds opgestelde krachten van de vereniging te boven.
concept-statuten werden tijdens deze In september 1885 besloot de gemeente
vergadering vastgesteld. Eén van de raad van Enschede de school over te nedoelstellingen van de vereniging was de men. Dit werd mogelijk gemaakt door
oprichting van een industrie en handels- een verhoogde rijkssubsidie. Het gebouw
school in Twente. Jonge mannen die zich moest dan wel belangrijk uitgebreid worin het textielvak wilden bekwamen gin- den. Na een aanzienlijke verbouwing
gen meestal naar Duitse weefscholen om werd het vernieuwde schoolgebouw op
het vak te leren en daarna naar Engeland
15 oktober 1887 door minister Mr. J.
om hun studie te voltooien. Daarom werd Heemskerk geopend. De naam van de
de behoefte gevoeld een opleiding te kun- school werd veranderd in Nederlandsche
nen volgen in eigen omgeving. Als plaats School voor Nijverheid en Handel. Divan vestiging van de school werd door de recteur werd W. Middelveld Viersen. De
Minister van Binnenlandse Zaken de ge- school bestond uit een 3-jarige HBS met
meente Enschede aangewezen. Drie Handelsafdeling en een Nijverheidsafbouwterreinen kwamen in aanmerking deling. In 1894 werd dr. A. Borgman
voor de bouw van de school, namelijk de directeur van de school. Onder zijn direcKonijnenberg (hoek Molenstraat-Visse toraat werd in 1898 besloten dat ook
rijstraat), de Noorder- of Prinsenbleek meisjes tot de school zouden worden toe(hoek Molenstraat-Deurningerstraat) en gelaten.
de Zuider- of Krabbenbleek aan de
Haaksbergerstraat, waar de school uiteindelijk gebouwd werd. Vele bijdragen
van particulieren, voornamelijk fabrikanten uit Twente, maakten de stichting
van de school mogelijk. Rijk, provincie
en gemeente zorgden voor een jaarlijkse
subsidie. De aanbesteding vond plaats op
16 mei 1863. Veel stagnatie in de plannen voor de bouw werd er door de stadsbrand van 7 mei 1862 niet geleden: het
terrein van de Zuiderbleek was buiten de
braed gebleven. Tot directeur van de
Twentsche Industrie- en Handelsschool De Nederlandsche school voor Nijverwerd benoemd dr. A.J. van Deinse. Hij heid en Handel in 1898.
trad al op 1 mei 1863 in functie om zich
In 1905 werd de HBS-afdeling uitge
op zijn taak voor te bereiden.
Zoals reeds gemeld werd op l l januari breid tot een 5-jarige cursus. De indeling
van de school zag er als volgt uit:
1864 met de lessen begonnen.

Afdeling A: 5-jarige Hogere Burgerschool;
Afdeling B:. éénjarige Handelsklas aansluitend op de 3e klas HBS;
Afdeling C: 3-jarige Nijverheidsafdehg.
In 1909 werd de Nijverheidsafdelingdefinitief van de school afgesplitst. Hieruit
ontstond de Textielschool en in 1918 de
Hogere Textielschool. De HBS en de
Handelsschool bleven bij elkaar. De éénjarige Handelsklas werd in 1913 een 2jarige cursus, aansluitend op de 3e klas
HBS.
De school onderging intern vele veranderingen. In 1916 werd een gehele nieuwe
vleugel gebouwd aan de Getfertstraat
(later C.F. Klaarstraat, nu Boulevard).
De school op het terrein van de vroegere
Zuiderbleek was uitgegroeid tot een omvangrijk complex.

Overzicht van de bouw op de vroegere
Zuiderbleek: oude school 1864-1887
(zwart). uitbreidingen 1887-1 916 (gearceerd),gymnastieklokaal (nr.l ) , nieuwe vleugel 1916 (nr.2).

De nieuw gebouwde vleugel op de hoek
van de Getfertstraat-Beltstraatin 1916.

De Nederlandsche School voor Nijverheid en Handel had tussen 1909 en 1920

Dr. h Bentbem
B.C. van Cgppeille
Dr. A.D. Dm&
Ir. F.C. 'flhe'ling (=dl)
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Naamgeving
De wonfngbouwverenigfng,.De Eendracht maakt bezwaar tegen de naamgeving
van het nieuwe Zuidmolencomplex. Zìj v i d t dat de naam Zuidmolen moet
worden gereserveerd voor het perceel, vroeger begrensd door Haaksbergerstraaz,
Beltstraat en Zuidmolenstraat, waarop de m d e Zuidmolen en later de meubelzaak van Hassink waren gevestigd Qp dit perceel wordt nu een bouwprojat wn,
,,De Eendracht gerealiseerd.

Oude situatie van
Zuidmolencomplex
in kaart gebracht
door T. Wiegman.

Kaart van Enschede na de stadsbrand
van 7 mei 1862.
In de driehoek omsloten door de Beltstraat, Haaksbergerstraat en toenmalige
Getfsrístraat, lag vroeger de zuidelijke
stadsbleek. In de bovenste hoek van de
bleek heeft jarenlang de Zuidmolen gestaan. De stadsbleek werd ook wel Krabbenbleek of Zuiderbleek genoemd.
De weg van Poortmanshekke, onderaan
op de kaart van 1862, kreeg in 1889 de
naam Diezerstraat. Het verlengde van
deze weg tussen de weg naar de Belt- en
de Haaksbergerstraat werd de Koningstraat.
Op de kaart van T i e r is goed te zien
dat de weg vanaf het stadhuis aan de
Langestraat in westelijke richting werd
doorgetrokken naar de Haaksbergerstraat, via het Van Loenshof, H.J. van
Heekplein en Getfertstraat. De Getfertstraat kreeg in 1936 de naam C.F. Klaarstraat en is thans een onderdeel van de
Boulevard 1945.
Als we deze lijn op de kaart van 1862
doortrekken, dan zien we dat ten zuiden
daarvan de voormalige gasfabriek lag.
Ten noorden van het H.J. van Heekplein,
verder omsloten door de Zuiderhagen, de
Beltstraat en de later aangelegde Pijpenstraat, lag de fabriek van de firma Gerhard Jannink & Zn.
Links daarvan de Zuiderbleek waarop
later de Nederlandsche School voor Nijverheid en Handel werd gebouwd en in
1920 het Enschedees Lyceum. Aan de
kant van de Haaksbergerstraat stond ook
het fraaie politiebureau, dat helaas werd
afgebroken.

Detail van een kadasterkaart van 1842
met de situatie van de Zuiderbleek, gelegen in het Groot-Getfert.

Detail uit de stadsplattegrond getekend door de stadsarchitect H.P. Timmer in 1907.

HOTEL
HUIZE HOLTERHOF
7534 PT ENSCHEDE

ENSCHEDE
Eig.: Familie G.J. ter Welle

HQ1&&pf't~e:g~
315
7534 FT Enschede.
Tel. 01534511306.
33 ;s18:~phers
- 52 bedden
18 kame& met douche en toilet
l -i,OOO m2 p@ en tuin
De Sb"I!thc$ w e d k 1913 r e ~ d gebouwd
s
in opdracht van de fabrikantenfamilie Gijs Jannink. Het was hun
zonerverLIijf. De hem J.J. van Deinse maakte een gedichtje, dat nu nog in de voorgevel prijkt:
..WOW ' t h e t bleuit. zo mooi
en "1 ven rligt zo wkd

Daar V goed wèn
z'n de Zommertied"
Rond~nnhet h& liggen de terrasse%ingebed tussen de bloemenborders, terwijl de lobjarige eiken rond het huis op warme ~E&W

zorgeti ma &@Ie plekjes.

Wij zien u Brwg i n n whutd~HuízeHölterhof, gebouwd op één van de stilste en fraaiste plekjes rond Enschede, aan de rand van het
mtuummg$t het Aamveen
In de mamden mei t/m oktober organiseren wij

5 5-plus viakantieweken

mek eea bedîjk mispu'pramma, waarin natuur en cultuur hoog genoteerd staan.
in het minterhdfjmr van november t/m april verzorgen wij gaarne uw

receptie, diner, koud buffet
koffietafel d familie-reünie
Komt u eens kijken op dat prachtige stille plekje, waar eenvoud en voornaamheid hand in hand gaan.
Wat u ook komt doen, vakantie houden, feest vieren, dineren bij open haard en kaarslicht (alleen op afspraak),
of zo maar even genieten op het terras van geurende bloemen en geurige koffie, u bent altijd welkom!
Families G.J. en H. ter Welle

Huize Hölterhof moeilijk te vinden,
een openbaring om te ontdekken!

LAAT ONS WETEN
WAT UWILT EN
HEI'KOMTIN DE BUS.

De NMB denkt met u mee.

BOUWERS VAN NU
EN MORGEN

18

n Siiepsteen

Leven en werken rondom de Belt
Het was de schrijver van het Twentse
volkslied de heer J.J. van Deinse, die eens
schreef: ,,'t oale geet veurbi-j, 't ni-jje
keump an, wel met ziene tied met geet is
de klookste man". De exploitanten van
de nieuwe Zuidmolen hebben misschien
onbewust aan het bovenstaandegedacht,
maar ze weten zeker dat Enschede een
stad van het heden is, met een open oog
voor de toekomst.
De naam is afgeleid van de stadsmolen
die daar aan de Stadsgarenbleek stond en
in 1879 werd afgebroken. Op deze plek
heeft de familie Hassink onder de naam
,,de Zuidmolen" een zaak gehad, waar
men meubels, werkmanskleding, damestompouces (parapluutjes) en complete huwelijksuitzetten kon kopen.
Rondom dit pand lagen de wegen: de
Haaksberger-, de Belt-, de Pijpen- en de
Zuidmolenstraat. Vóór 1899 was Enschede verdeeld in wijken met een eigen
nummering van de panden. In de raadsvergadering van 27 april 1899 werd besloten aan elke straat een naam te geven.
Eerder genoemde wegen hoorden daar
ook bij.

Beltstraat
De Beltstraat liep van de Haaksbergerstraat naar de Kuipersdijk en werd zo
genoemd, omdat daar een belt lag. Op de
hoek van de straat naar Haaksbergen en
de Beltstraat stond een kiosk, waar de
heer J.P. Bekhof vóór de Tweede Wereldoorlog rookartikelen en snoep verkocht. Men betaalde voor een excellente
Bocksigaar toentertijd dertig cent maar
men kon daar ook terecht met anderhalve cent. Het merk was Sopla. Iemand
heeft een verklaring voor deze naam gevonden, namelijk: Stinkt Ontzettend
Probeer Liever Andere. Direct na de oorlog was men blij dat er weer sigaretten te
krijgen waren. Een van de merken die
mij persoonlijk altijd zijn bij gebleven
was de naam ,,RhodesiaW:Regering Holland Ontdekte Deze Ellendige Sigaret In
Amerika.

Pijpenstraat
Aan de zo korte Pijpenstraat stond waarschijnlijk een van de hoogste fabrieksschoorstenen van onze stad.
Aan dit straatje, nu tegenover de openbare bibliotheek, had de heer F.H.G. Fransen een slijterij onder de naam ,,FranzoW.
In deze ,,gezonde apotheek" kon iedere
genieter, bij een deskundig gebruik, z'n
hart versterken met spiritualiën, die de
eigenaar grotendeels zelf stookte, in zijn
eigen distilleerderij aan de Zuiderhagen.
Vader Fransen had vanaf 1915 aan de
,,Piepnstroat" een café met slijterij overgenomen onder de naam ,,de Palmboom"
n Sliepsteen

Vierdag W , kruidenierswinkel
Smienk G, Schilder
Oude Hilbert HG, fabrieksarbeider
Gasthuis GJ, textielarbeider
Gollenbeek HJA, schilder
de Rooy G, caféhouder
Seinhorst Th, handelsagent
de Leeuw A , slagerij
Teesink W J H ,fabrieksarbeider
Teesink H , haringinlegger
Arends S , koopman
Hendriks H. logement
Wiggers M Joh.. fabrieksarbeider
Klensman AJ, sigarenhandelaar
ten Voorde JL. kruidenier
ten Voorde GJ. kruidenier
van Ek GJH, textielarbeider
Schumer J, arbeider
Sloet W H , timmerman
Pol G. metaalbewerker
Busschers-Görwers J M , weduwe
Buddeke JH, textielarbeider
v.d. Worp JW, straatmaker
Kanteman I , koopman
Rillmann BThJA, haringinlegger
Keizer M. winkelier
Balzer W , logementhouder
v.d. Sloep KW, lompenkoopman
Demmers J H M , logementhouder
Stokkentré-Kuilaars F, weduwe
Leeuwerink M , arbeider
Stalknecht GJ. fabrieksarbeider
Vlekke FF, meubilering
Nijhof GJ, chauffeur
te Riet HJ, sigarenwinkelier
textielarbeider
RietveldAM. boekh. en adm.bureau
Lanzing HG, behanger en stoffeerder
Cohen N , slagerij
Holterman P. kruidenier
Regtop H , textielarbeider
Pen C, horlogemaker,
sigarenwinkelier
Hartgers L, antiquair
ten Wolde LG, textielarbeider
Kuiper G, fabrieksarbeider
Vromen Jacob, directeur N V handels
mij. Jacob Vromen
Stokkentre J, handel in oude metalen
Rooze Johan K, kpopman
Steenbekke mej. HGG.
,
textielarbeidster
Hofte B. pakknecht
Kamphuis H , metselaar
Blaauwijkel L, monteur
Hilgenstock W . fabrieksarbeider
Stemerdink B, textielarbeider
Rillmann BTh Joh. (onbekend)
de Graaf H. pakhuisknecht
Rillmann PGH. viskoopman
Kesler GJ, kantoorbediende
Schunselaar CJI, kapper
Witteveen G, koopman
Brinkman JH. auto- en
motorhersteller
Bolink PG, meubelmaker
Langenbach Jacob, timmerman
Langenbach Ch. koopman in
manufacturen
Heutink JB. ijzerdraaier

waar de textielarbeiders van de nabijgelegen fabrieken zich de borrel goed liet
smaken.
In 1939 waren in deze directe omgeving
onderstaande bekende zaken gevestigd
en vonden minder bekende stadgenoten
hier huisvesting.
Tot slot wil ik mij richten tot alle nieuwe
ondernemers en wijzen op hetgeen onze
oud-burgemeester Tjeerd v.d. Zee eens
zei:
,,Zorg steeds voor afzet van uw producten. Als dat niet wil, zoek dan de oorzaak
niet bij anderen, niet in het heden, maar
bij u zelf en in het verleden. Want dan
zult u zien, dat u niet meegegaan bent op
de weg van de ontwikkeling en dat u na
verloop van enigejaren toch de scheuren
van uw afgedragen kleed moet laten
zien".
Haaksbergerstraat
de Graaff. hotel
post en telegraajûantoor
Ebberink BK, hotelhouder
v.d. Lande. automatiek
Weyers W , kelner
v.d Lande Joh. M , chef kok
Cellarius T J , banketbakkerij
Pennock APW. winkefier lederwaren
Rompelman H , kousen en corsetten
ten Kate E, slagerij
Woudstra S , dameskledingmagaz~n
Dröge GJV, tandarts
Bekhof JP. eigenaar sigaren Kiosk
Hiensch A. bloemenmagazijn
Hassink AJ. magazijn .,de
Z uidmolen"
Mogendorff Dr. EE, rector
33
gemeentelijk lyceum
Weissink DH, conciërge
33 A
politiebureau
35
35 boven Elzinga, agent van politie
Brasz C, schilder
Helder JL. tandtechnicus
Voogd Johan. machinist
ambachtschool
Baurichter. apotheek
Industriehotel
Alink RBH smederij, ijzerwaren,
huish. artikelen
Stegewerns, banketbakkerij
Edem. Tj. coupeur
Overduin. A fruit en comestibles
Rottinfhuis en Co, manufacturen
Bras WFX, banketbakkerij
Adolfs en Pennink NV. boekhandel.
drukkerij
Barsz mej. L. directrice con$ fabriek
Rommelaar fa., schoenhandelaar
Démoed WC, muziekhandelaar
Rökker JE, juwelier/horlogemaker
Kokkelkoren A M , filiaal Schintz
herenkleding
Holtkamp P, radiotechnisch bureau
v.d. Veer H J , dames- en herenkapper
Ensing A. opticiën
Weise W L ,fotograaf
Nijverheid N V , stoomweverij
van Gelderen ML, fabrikant
Bosma Dr. AC. chirurg

I
3/9
lI
I1 B
I1 C
11 D
13
15
17
17A
21
27
29 A
29 C
31

Beltstraat

pijpenstraat
l
2
4
5
6
7-8

Kolner WF, kleermaker
Sueters AJ. meubelmaker
de Braeckelaar-Jansen CJM, weduwe
Kist-van Dalen H , weduwe
Bosman J , koopman
Fransen FHG. wijnhandel

Bij de verdwijning van het oude politiebureau

Het was vroeger bar gesteld, maar
ziin we er wel braver op geworden?

@k&

t a & dvan de stad meest in de

noemd, had geen aanlokkelijk bestaan.
Vaak met tromring van persoonlijke gevaren, met hgpanning van al zijn lichameíîjke krachten en soms niet zonder
kleerscheursn, moest hij proberen een
weerspannige vechter~baasin te rekenen.

tijd zijn knuisten en wapenstok wist te
hanteren.
Hoe ernstig het drankmisbruik rond de
eeuwwisseling was blijkt uit het feit, dat
in die jaren het aantal processen-verbaal
wegens drankmisbruik varieerde tussen
de veertig en vijfenveertig procent van
alle processen-verbaal. Terwijl het gebruik van gedestilleerdin Nederland nog
geen tien procent haalde, bedroeg het
geleden kwamen er in En- gebruik per hoofd van de bevolking in
Honderd
schede al stakingen vmr. De politie Twente 18 procent. Van het gemiddelde
morst dan ia actie komen om tot rust en loon van f 450,- per jaar, zo rapporteerde.
kalmte te .manen. Bahaaldelijk werden de Enschedese ~estuurdersbondin 1890
militairen en pla&&eUjlceschutterij om in het sociaal-democratisch tijdschrift
hulp gevratgd. EkiBent& was nog een ,,De Nieuwe Tijd"', werd bijna een kwart
grauw fabriebphtsje met nauw~liJks aan drank besteed.
vijfduizend inwoms. %t de stad t e g a woordig aa@rekk&jk maakt, zoals de
woon- en spmtcomplexen, parken en aantrekkelijke widcdsbraten met gezellige
caféterrasjes, bestond niet, De mensen
leden in de textielindustrie een ellendig
bestaan. De a m a e was groot.
,,De geest van untevr~denheidonder de
fabrieksa~beiders,gekweekt efl onderhouden dom w~x&oerdersvan elders",
zo staat in een &;aeenteverslag van 1886
te lezen, ,,&eg in de Mnvang van het
jaar over t& vmiet tegem de politie". Op
l &pil iavan h& t& een staking bij
Stroink De geheie dag was het rumoerig
in de stad, zodat de burgemeester versterking van cEe politie vroeg. ,Bij het
invailen dsr dukteds", aldus het verslag, ,,waren er sammchoIlngen van fabriebjongens, die de politie telkenmale,
als zij passeerde, uitfloot en uitjouwde.
Tussen 8 en 9 uur verzamelde zich het Rond de eeuwwisselingbestond het polimlk ia de Langestmat, voornamelijk o p tie-apparaat van Enschede nog slechts
gehoopt tegeaovw het sociëteitsgebouw, uit zes agenten en wel van links naar
en bleêf zingen, gonzen en schreeuwen. rechts: staande Van de Veen. De Jongh
En toen na dzie~malente hebben gewaar- en Leidekker enzittend: Wessels,Drenth
schuwd, de laahte; waarschuwing met en Getkate.
gembreeuw en gefluit werd beantwoord,
voemiq d~politiwxmchqqge uit met stok- Ook politiemensen hadden er moeite
ken, die de me&te uit elkaar deed stui- mee de alcohol te weerstaan. Het is een
ven en voordie avandwstverzekerde".
keer voorgekomen, dat rijks- en gemeenDe staking breidde @h de volgende da- tepolitie gemeenschappelijk een uitstapgen uit en er hee@e opnieuw onrust. je maakten over de grens en zich daar de
Deze keer mwst er zelfs cavalerie aan te rum en foezel goed lieten smaken. De
pas kopen om &?aan een eind te ma- verstandhouding tussen beide groepen
ken. De schutterij had bij het stadhuis was uitstekend. De dag eindigde echter
positie genomen en voerde daar enige in een fikse onderlinge vechtpartij.
bajonetaanvallen &t om het publiek op Burgemeester Edo Bergsma, overtuigd
afstand te houden.
drankbestrijder, verbood de politie het
gebruik van alcohol in diensttijd. Plichtsverzuim ergerde hem bijzonder. In de
winter van 1919 zat deze burgemeester
Het dranhnbbruik was in die tijd groot. een keer midden in de nacht in de cel van
Re arbieidas, die van 's morgens vroeg het politiebureau om aan te tonen, dat
tot 's a v a d s laatFind&fabrieken stonden, iedereen, die dat wilde, zo maar ongevonden! im het bezoek aan de herberg merkt het politiebureau kon binnen drinva& b
t enige vertier. De politieman gen.
kwam er, vopral 's avonds, met doodbed a a d en onverstoorbaar flanegen niet af,
Eesi dsortimm~~de
opleiding was voor
hem nog niet nodig geblekea. Waarop In de oorlogsjaren 1914-19 18 zorgden
het aankwam =S, dat hij een potige k e oorlogsdreiging, mobilisatie en staat van
rel was, &e memenkennis had en op zijn beleg er voor, dat de politie handen vol

Oorlogsjaren

werkhad. Wat het meeste werkverschafte was het smokkelen. Veel aandacht
moest verder worden gegeven aan vluchtelingen. Toen het einde v w deze oorlog
naderde werden de Enschedese winke
liers geplaagd door een niet afiatende
reeks inbraken. Vooral de manufacturenzaken en schoenwinkels moesten het
ontgelden.
Nauwelijks was deze moeilijke periode
overwonnen of de crisisjaren met grote
werkloosheid braken aan. Deze gingen
aan de oorlog van 1940-1945 vooraf. Verreweg de zwaarste jaren in de geschiedenis van de politie, waren die van de Ruitse bezetting, vooral na 1942, toen een
NSB-er commissaris was geworden. Het
korps heeft zich echter, op enkele uitzonderingen na, bijzonder goed gedragen.
Prof. de Jong maakt in ,,Het Koninkrijk
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog" melding van het collectief verzet
van de Enschedese politie, die niet mee
wilde werken aan de deportatie van joden. De politie weigerde herhaaldelijk
opdrachten tot politieke arrestaties uit te
voeren, waarna zij vaak met ernstige
straffen werd bedreigd.

Opbouw
De na-oorlogse periode werd aanvankelijk gekenmerkt door opbouw en groei
van welvaart. Wilde stakingen,kleineoproeren en dronkemansuitspattingen l e
ken tot het verleden te behoren. De Enschedesepolitie was lang een bescheiden
korps, dat grote prestaties verrichtte. En
dat is niet altijd genoeg gewaardeerd en
gehonoreerd, zeker niet in salatis. Maar
daarin is verandering gebracht. Er kwam
een uitstekende beroepsopleiding en e m
betere salariëring, terwijl tevens de uitrusting een belangrijke verbetering onderging. Vergeleken met de beginjara is
het korps aan de sterke groei van de stad
aangepast In 1979 kon de riante nieuwbouw van de politie a m de Hermanckd2,
v~orzienvan de allernieuwste apparatuur, in gebruik worden gemmen. Het
korps telde toen 363 bden en is sindsdia
opnieuw uitgebreid. Er lijkt voaruitgímg
te zijn geboekt in uiterlijke beschaving,
althans er wordt op straat niet meer EO
vaak gevochten en ruzie gemaakt. Er zijn
echter nog steeds veel inbraken en diefstallen. Criminaliteit en vandalisme zijn
de laatste jaren zelfs toegenomen. Onlangs uitte de Almelose officier vanjustitie, mr. Gonzalves, zijn verontrusting
over het hoge permntgge geweldsmisdrijven in ons gewest. We sn:hZjnm er
toch niet braver op te zijn geworden.
LEO NIJKAW
Bronnen:
..Alfons Ariens". Gerard Brom:
..Van dienders & agenten". serie artikelen Twenrsche Courant.
zomer 1980;
..Honderdjaar politie Enschede".van politie-administrateurVan de
Berg en ander materiaal uit het gemeente-archief.
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Maak oe nich dik!"

In n oorlog bint der in en bie Eanske nog a
völ bomn valn. Doar warn ok nog wal ees
projektieln bie dee nich ofgungn, nich
explodeern. Eande meert 1944 was der
zönn bleendgenger daal komn in t laand
van Piepnkopnbennaats in de Brookheurn. Hee har t nich meteen opmearkt,
mer n paar daag later har hee urn zeen
zitn in nen hook achter in de moat. ,,Ho0
mö'k doar noe met an?", har Piepnkopnbennaats zik ofvroagd. ,,As de beest in t
vuurjoar de moat in möt, köant zee zik de
peut der an kapot stötn en dat gef mer
infektie of aandre narighead. Wee'j
wat", dach hee verdan", ik stek dat ding
der oet. t Zal wa meuite kostn, meer zitn
loatn lik mie ok nich zoo vernemstig". En
zoo gung Piepnkopnbennaats gangs. Hee
stök de tosns grös der oet, maakn ne
gruppe heelmoal roond urn dee bom hen
en kwam stöarig an dichter bie de stea
woar at dat ding in de groond vaste zat.
Doo hee völ zaand der um hen har votgreavn, gung e ees prebeern of hee t
projektiel ok lös kon kriegn. Hee pakn t
ding bie t eand vaste en wiggeln t wat hen

en wier. Antlestn har e geluk. t Geveurte
gung lös zitn, nog efkes fleenk hard trekn
en rats .... doar har hee t op de zied in t
grös lign.
Piepnkopnbennaats smeet de koele wier
dichte, lear de tosns wier op de stea en
prebeern de bom op te kriegn. Dat har
nog wa best gewicht, dat veul m onmeu
nig teagn. Met zukswat in de haan kon e
nich noar t hoes loopn. Hee leut t ding
eavn lign en haaln de skoefkoar bie de
boerderieje vot. Tereuw op t laand lear e
den bleendgenger op de koar en leup der
zoo met op t hoes op an. ,,Mer wat noe?"
Joa, wat noe? Hee kon zönne bom toch
nich biej m op t heem hoaldn? Dat zo'j
deankn. ,,Wee9jwat?", dach e reukeloos,
,,ik breng dat ding noar t politiebureau in
Eanske hen". Hee haaln nen oaldn peerdedekn oet de skoppe en zatn ziene fietse
kloar. Hee wikkeln de bom in n dekn,
kreeg t pakket op en lear t achter op n
bagagedreager. Een haand boavn op t
pakket, een haand an t stuur, doar gung t
hen, mooi stoer op Eanske an. t Begun a
luk duuster te wordn, zoo dat aandre leu

geels niks in de smiezn harn, wat Piepnkopnbennaats doar an t traansperteern
was. Noa zoowat aanderhaalf uur loopn
kwam hee in de stad en an de kaante van
de grote stroat skeuf e mooi liekoet op t
politiebureau an. Doar ankomn zatn hee
de fietse teagn t hek an, haaln de bom van
n bagagedreager of, deug t ding oonder n
aarm en gung met wat meuite van t
buurn meteen in t politiebureau in.
Achter t loket deu nen ageant t roetke in
de heugte en vreug wat e kwam doon.
,,Ik kom hier eavn ne bom ofleavern",
zear Piepnkopnbennaats, ,,dee zat bie
mie in t laand, meer ik heb dee der oet
stökn".
Den politie steuf op stob en stea van skrik
n paar tred achteroet en was glad op n
biestern. ,,M-man, m-man", stottern e,
,,l-laat d-dat d-ding t-toch niet vallen!"
,,Ach wat!", reageern Piepenkopnbennaats, ,,maak oe nich dik! Dat ding is mie
oonderwegns wa veer moa1 van de fietse
of pleerd!"
Ben Frey
n Sliepsteen

Fmancieel valt er

heelwat te regelen.
Hoe pak je zoleb nu
't beste aan?
Loop even binnen bij de Amro
Bank. Om advies.
U bent welkom met kleine vragen
en grote problemen.
Helpen doen we graag. Probeer
't eens. Vragen staat vrij, ook bij de
Amro Bank.

AmroBank.
De t :nk waar je wat aanhebt.
n Sliepsteen
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