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de beeste
stout rood op greun
doarboavn
is a gel en broen
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an wel at vanni-js weer
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wordt

zwart - wit
geef duur t grös
water steef hoog
in de graavns
nen V
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valt as blood

en wel of wat koomp morn wa
t bescheed zal
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nich kenn
villicht koomp t
zoo a'j t OW
weunsket hebt

grommel
t grote löchtn
deelkes sni-j2 daal
smöltn
is bloos nich
de weend

vergangne tied
lacht
um wel at umkik
Nenn Sishker

Nenn Söhker

Sprökke
At ma n schUt 3 knt'eizke i pluumloe nog
I& apIechtn, kan p jager n h w d w@bi-j

z% hmbdn.

Den hef jou beare been in eene boksnpiep.
(Zeg van een den nich anmaakn kan).

A'j pech hebt brek iej n doem met vleu

vangn.

Hee km d k wal achter nen boonn.stok
vecscheunn

Ne koo is meer één jaor kalf, meer watleu blieuwt aaltied ezzel.
Bi-j n eenn geet t van Volnhoovn, bi-j n
aandern van Spoarndum.
Wel at in n glaazn hoes hoezeert mot
nich met steen goan smietn.

raartegen ons leven zich afspeelt. ~ooderdieacbte&m
oudco wij een stuk leegheid om ons heenbebh Daam~

Wuikilart Umele3.veen langer dan
~eksn~pt
cloog J.B. Slot. ................
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P a h m begin deze eeuw bosjes,
dingerpitden, vijver en
~mwhteahofi
d m Mmr. M.G.ter
II.~il08&olten ................
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De ondergang van Hotel de Graaff,
, het eerste huis ter plaatse"
Y

,,De twee portiers, die ik heb meegemaakt zijn rijkgestorven. De ene bezat - en dat was
voor de oorlog -f 80.000,- en de andere had onder meer huizen in de Wooldrikshoek. De
laatste was Hendrik Jansen, een vrijgezel, die sliep in een sinaasappelkistje, direct
onder de pannen van De Graaff. Zijn bed leek tenminste op een sinaasappelkistje, zo
povertjes was hij ondergebracht. Maar wat moest hij eigenlijk met een riante kamer?
Als hij niet sliep was hij in touw, en druk, druk voor de gasten. Voor de gasten liep hij
lirrill(
r
zich de benen uit het lijf. En dat die dat wisten te waarderen bleek wel uit de grote
mevrouw k . ut' Graafffooien, die hij kreeg. Ze groeiden langzaam maar zeker uit tot een fortuin".
""
Broen.

Jo Lunter (74), voormalig chef de rang
van Hotel De Graaff, is aan het woord en
terwijl hij praat typeert hij ongewild de
voor Enschede curieuze allure vah wat
eens het hotel was, waaraan het Kruispunt De Graaff zijn naam te danken
heeft. Toen sjiek nog ais chique werd
geschreven kwamen daar alleen maar
gasten, die iets te verteren hadden en dus
geen Enschedeërs, met uitzondering van
de fabrikanten.
De eigenaar van twee gerenommeerde
banketzaken hier ter stede wilde in Hotel
De Graaff zijn zilveren bruiloftsfeest
vieren. Hij dacht een uitstekende relatie
met eigenaar Engelbert, Meinzoon van
de stichter Johan de Graaff, te hebben,
omdat hij toch al jaren de fijne gebakswaren mocht leveren, maar Engelbert
zei: ,,Hoe haal je het in je hoofd. Een
leverancier kan hier toch ziin feesties
niet houden?!"

m

ersre sradium Hotel De Graaff:

Instituut
Ben je gek. De Graaff was op het gebied
van de hotellerie een instituut, zoals Terminus in Den Haag, Lion d'Or in Haarlem en Keizer Karel in Nijmegen, stuk
voor stuk hotels, die het louter van de
bovenlaag moesten hebben en daar prat
op gingen. Tot het moment, waarop ook
de middenlaag wat te verteren kreeg en
het te laat was om nog om te schakelen
naar ,,plate service", iets wat rappere
jongens in de branche, niet belast met
een voorkeur voor de sjiekte, wel hadden
gedaan.
Nu moet daar wel even worden bij gezegd dat de ondergang van Hotel De
Graaff, nu zo'n twintig jaar geleden, ook
in de hand werd gewerkt door de geleidelijke ondergang van de textielindustrie.
De grote bierbrouwerij Heineken dacht
nog even de zaak te kunnen redden.

L, .., ., .-....J .- m - -. - .- r -. - .
tel De Graaff, Hendrik Jansen.
@tograaf onbekend).

n Sliepsteen

..."

de heer
W. de Graaff

Engelbert kreeg een half miljoen en de
exploitatie kwam in handen van een directeur. Die vernieuwde het interieur en
liet mooie foto's maken van het hotel,
terwijl het 's avonds uitbundig straalde

van het licht (wat nooit had gemogen,
'want de heren De Graaff wensten 's
avonds gesloten gordijnen, om te voorkomen dat de intieme sfeer zou kunnen
worden verstoord), maar De Graaff had
,in de loop van de jaren zoveel eerbiedwaardigheid opgebouwd dat het publiek
er schuw van was geworden.
Toen de inboedel geveild zou worden
(dat was in 1968) gaf de directeur in de
pers bitter af op Enschede en Twente, dat
toeristisch zo slecht zou worden verkocht. Kort daarop werd het intussen
scheurende en lekkende ,,eerste huis ter
plaatse", zoals het werd geannonceerd,
gesloopt, wat achteraf gezien een devaluatie was van het kruispunt, waar eens
de eerste verkeersagent van Enschede
stond. Maar ja, wat moest de stad met
een gebouw, dat spoedig tot een bouwval
dreigde te verworden?

Geen anekdote
Jo Lunter herinnert zich de namen van
vele prominente gasten, die hij forellen,
kreeft of kaviaar serveerde, met daarbij
natuurlijk exquise ,,liqueursVen wijnen

niet a l l m g~paardm a a n met sloop van
bd81id~ndebu,&jeg, maar ook met het
asihakke~'uaa twee mare kastanjebomen, wat oudare Enschedeërs nog pijn
zal doen, al h m er een nog imposanter
gebauw vaor in de plaats.

Jo h & e rweet het a l l e m l nog sekuur
van die htanJebsmen en de tuin, waarin
stmien. &n mooie plek midden in de
sE@dn
en b r , éfi diat stukje Enschedese
wereld, mocht iiijwe&an4terwijl hij toch

maar een mantje va4 een caféhouder
was. Goed?hij kwam er maar als piccolo,
maar bij de heren De Graaff moest je
ntinseen ~XISIvan een hotelhouder
d& om bij hm ah Pbat &emogm komen
werken. $0 w,een mntje van cafdhou&r L ~ n t sasrn
r de Wiilrehimstraat, die
k~erTivoli exploiteede, en iiij vond het
Memaal niet memd dat hiy genoegan
n m a met
~ f 2$dI per we& zelf
-t
@#n
b@~~epbN&&
maest kopen, fooien
i&n& ai' te pvea en
a8derhd~e
&B, In de t& d e f i vrijpf had. Hij
voelde %hh;nee, hij WAS een u i % v e r h msAls hij vandaag <Se,dag over het
Ib&g+nit,Di Qzaatf lwpt doet zijn hart

nag i%wI.

Sprökke
k Bin slim greuts op t ni-je grei. zeur de
boer doo plearn e in n drek.
Zös den bos doar? zear de boer tegn de
vealdwachter. doar mos wean as streupers vangn wis.

n Sliepsteen

! Vuilstort Usselerveen lanaer
no~digdan gehoopt
(vervolg van ,,Zestigjaar geleden Usselerveen met vuilnis o~tgonnen".
Sliepsteen nr. 6)
Ben nieuw titadhn vaor de vuilberging
was dus ingduìd en gestaag redefl de
treintjes af en aan naar het Usselerveen.
IZehm@vm bestorten van het veen was
hegale- een strijdpunttussen de Reini@ng~&enUt en dec Reidec.Maa$schappij.
Hun belangen wasen oek tegenstrijdig,
0&t bij de ene-de vuilberging en bij de
d e r e de ontginning van de gronden prevaleerde. Bind l921 was bijna 6 ha. ge's=
en het bleek dan ook al snel dat de
armgekachte 60 ha. bij lange niet genoeg
Wu zijn om een ongestoorde vuilberging
Oe waarbwgen.
In 1932kmht het gemeentebestuur nogm-&120 ha. woeste grond aan. in het
i&humewwn, greme~deaan het Usselermen. Een @eh stukje van dit gebied is
nag over~blwsnen benaamd als moorven gespaard. Het Usselerveen werd dus
ontgotlilen, maar er werd al ingezien dat
deze wijze van vdberging niet de meest
p c h i k t e was om het in cultuur brengm
xain &ze grond te bevorderenverger nog:
de grand ~ o verpest
u
en voor altijd onges-,
krimien worden.
Ia 1932 belde de stad Enwhede 51.889
f~woners.

Samenvoeging
Nadat M d d e l s de samenroeging met
de gemeente Lonneker een feit was ge1bd0n en hef aanQl inwoners fiink was
gimtegena b~slootde toenmalige directeur, de h a EveIeem, zich t~ oriënteren
om te komen tot een betere oplossing van
het vuilbergingsvsaagstuk. Uit de stakken blijk ') dht hij Iii 1941 m g diverse
wnta&en opnam -t
licentiehouders
v a vuilvemerkingssy~temen,maar dat
ook deze planmen weer door de oorlog
teniet gedaan werden. Dm?het rijk was
zelfs een bedmg van f 35.Oot),- toegezegd
als bijdrage in die stichtingskosten, maar
daordat de prijzen zopeelgestegenwaren
was de stichting niet meer haalbaar. De
op 22 april 1944 ontvangen bijdrage
werd op 17 oktober 1945 weer terugbetaald, waardoor h& storten in het Ussiemen nog een aantal jaren door moest
gaan.
Door n51001;logse plannea om bet Stadsmld huwrijp te faaken werd de dienst
~ o o d m a kbet
t overlaadsfation aan de
W&&. Nrjhiwsstraat te verplaatsen, omdat het rijden Paef een vwjlnistrcin door
een di~htbewoondgadeeltevan dezewijk
&g qewexwt wa6.

De gemeente Enschede, in 1951 op
110.000 inwoners gekomen, die met elkaar een gigantische hoeveelheid afval
produceerden, overwoog ook, mede omdat de drukke Haaksbergerstraatvermeden moest worden, een overlaadstationte
bouwen aan de Usselerrondweg. De aanvoerweg naar het Usselerveen kon daarmee met 2 kilometer bekort worden en
.het aantal ritten per dag kon daardoor
toenemen. Bij het bouwen van dit overlaadstation werden de laatste resten van
de oude vuilnisbelt gebruikt als ophoging
van de oprit waardoor de omwonenden
verlost werden van de zo door hen verfoeide stortplaats en eindelijk de horren
voor hun ramen konden vemifderen.

druppel op een gloeiendeplaat, maar het
idee stond voorop. Men heeft oolr g*
tracht boerenkool te verbouwen. Er i~
echter geen opbrengst vermeld: alletlei
soorten konijnen beletten dit.
Bij raahbesluit van 6 september 1927'
werd een etediet verleend van f SMûO,voor het bemesten en bezaaien van 40 hs.
woeste grond, mdaarmee verwildering
van de nog te ontginnen grond tegen te
gaan.

Proefboerderij
Om te bewijzen dat vuilstorting en ontginning van woeste gronden best samm
kunnen gaan werd in 1930 begonnen met
het bouwen van een boerderij die in juli
1931 al betrokken werd door een paehter. Deze pachter en latere eigenaar was
de familie Gerritsen.
Dat het kennelijk toch nog niet zo gemakkelijk werd ingezien moge blijken
uit het aanbodvan de te bewerken grond.
Dat aanbod bleek namelijk te bestaan uit
11 ha. bestorte grond en 10 ha. onbestorte grond. Het gemeentebestuur en de
Heide Maatschappij hielden zo te zien
dus een behoorlijke slag om de arm. De
bestorte grond bleek niet aan de eisen te
voldoen omdat er in het gestorte vuil
zoveel onverteerbare resten zaten, zoals
cocosmatten, schoenzolen, geëmailleerde potten en pannen, enz. enz. dat het nog
ongeveer S0jaren geduurd heeft voor het
gebruikt kon worden als bouwland. Do
man was dan ook zeer blij met zijn 10ha.
grond die nog onbestort gebleven was.
Nadat vanaf 1927 het storten in het Usselerveen eerst goed op gang gekomen
was, bleek dat er toch nietalleen gedaolìt
werd aan vuilberging maar wel degeiijk
wk aan het ontginnen van de grond, g e
tuige de volgendepassage uit het jamerslag: Zodra het vuil gestort is, mrgí de
Ned. Heide Mij. voor het egaliseren van
het Vuil en ket bedekken mer een laag
aarde.
Verbouwd werden in 1927 op een oppervlakte van 5 5 ha. 251.650 kg mangelwortelen, voederbieten: die bij verkoop
f2199,70 opbrachten. Natuuriijk een

Voederbietenve~rbouwop hei ge8torte vrr81 in
het UsseEerwen. iBr veevoer werd stredg gekontraled op a~~rerfeerbrne
af sehadeJQke
stoffen.

Re wijze van vuilstorting bleek todi
grondverkwist~ndte zijn, reden wasmm
mensteedsgetrachtheeft andere vormen
van vuilverwerking te vinden die beter
aan het gestelde doel beantwoogdde~i.
Ook na de oorlog werd het Usselerveen
nog geruime tijd benut als stortplaats
voor het Enschedese huisvuil. Het aanbad van vuil was dermate groot dat de
nog beschikbare grand spoedig opgebruikt was. Over meerdere gdeeltea
werd d m ook voor de tweede keer gestort. Noodgedwongen moest ~meheen
gedeelte reserveren om als de nood aan
de man kwam toch nag stor@eIegedq$d
te hebben.

Ailedei afval dat tijdens de @dog l H %
1945op divme plw+$sen klmdw&m was
gestort moest gqruimd warden,
In de laatste.periode van de oorlogwartW
materieel en persond v a de reidginp.
dienst meerdere keren ingeajeit v m a.a.
voedseltransport vom de gaarkeukens,
zodat er vm~aphalmvan huisvuil weinia
of niets berecht w$s gekoaen. Een geld&

.

kige omstandigheid was hierbij dat alles
wat maar brandbaar was in die periode in
de kachel verdween zodat het opgespaarde afval voornamelijk bestond uit onverteerbare stoffen. Dit vuil, dat ongeschikt
was om te storten in het Usselerveen
werd gedumpt in voormalige kleigaten,
zandafgravingen of waar men het maar
kwijt kon.
Het puin dat door de bombardementen
ontstaan was, werd, voorzover het niet als
wegverharding dienst deed, gestort aan
de IJsbaanweg langs de spoorlijn Enschede-Hengelo. Het had in de toekomst
moeten dienen als ondergrond voor een
aan te leggen rangeerstation van de
spoorwegen, waarbij tevens gedacht
werd aan een halte in verband met de
stadsuitbreiding.
Het is er nooit van gekomen. Aan de
oneffenheid van het terrein kan men nu
nog zien waar het gestort is, verder heeft
de natuur zich over de belt ontfermd en is
alles keurig begroeid.
Toen alle beschikbare grond die in de
toekomst ooit nog eens als cultuurgrond
had moeten dienen opraakte, werd door
de omstandigheden een gedeelte aan de
ontginningsweg in het Usselerveen bestemd als vuilnisbelt en ging men weer
omhoog. Dat deze belt nog zo'n omvang
aan zou nemen lag niet alleen aan het
grotere aanbod van huisvuil maar veel
meer aan het feit dat het gemeentebestuur deze belt als vrije stortplaats aanwees. Vervoerders en industrieën, voorzover deze niet door de transportondernemers werden bediend, maakten dankbaar gebruikt van deze kans. Dagen van
80 tot 100 vrachten diverse soorten afval
waren geen zeldzaamheid.
Het zal dan ook een hele klus worden om
deze belt af te graven. Het verdient m.i.
voorkeur het op te nemen in het landschap en er een leuk profiel aan te geven,
of het eventueel te bebossen.

Kokosmatten
Toch deed het ontgonnen Usselerveen
nog goede dienst toen in latere tijd deze
grond als schadeloosstelling beschikbaar
gesteld kon worden aan boeren die of
wegens stadsuitbreiding of door het
stichten van de T.H. Twente verdreven
werden van hun grond. Enkele nieuwe
boerderijen werden er gesticht.
De bewoners hebben zich, de één met
wat meer, de ander met wat minder moeite, geleidelijk aangepast en voelen zich
op deze plaats goed thuis. Vermeldenswaard is misschien dat ook deze boeren
bij het cultiveren van de hun toegewezen
gronden (bij het ploegen, etc.) onnoemelijk veel last ondervonden van de onverteerbare stoffen die nog in de grond zaten. Opmerkelijk is hierbij dat de vroegere cocosmatten het het langst vol hielden:
deze kwamen nog bijna net zo uit de
grond als ze tientallen jaren daarvoor er
aan waren toevertrouwd.

Kompostbedrijf
Het gemeentebestuur van Enschede en
de opvolger van de heer Eveleens, de heer
Lammers, zaten niet stil en in 1951 werd
opnieuw een beroep gedaan op het minissterie van landbouw ter verkrijging van
de zg. ,,e.c.a. gelden" ').DeN.V. V.A.M.
(de Vuil Afvoer Maatschappij) een regionaal compostbedrijf in het Drentse
Wijster, dat ook huisvuil van de steden
uit het westen verwerkte, zou de beschikking krijgen over f 10.000.000,- en deze
gelden waren volgens genoemde N.V. ontoereikend voor hun plannen, zodat er
geen subsidies voor gemeentelijke bedrijven beschikbaar waren.
Deze mededeling was allesbehalve bemoedigend voor plaatselijk initiatief.
Daarom werd er in 1951 een plaatselijke
commissie in het leven geroepen die de

Afgraving vuilnisbelt omgeving huidige Poolmansweg/Weth. Nijhuisstraat in de dertigerjaren.
foto: J. Harbrink)
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situatie in studie moest nemen. De heer
Lammers mocht dit alles niet meer meemaken. Na zijn overlijden werd zijn taak
overgenomen door de heer P. Kooistra.
Eind 1952 verscheen er een regionaal
rapport van een commissie ter bestudering van plannen tot gemeenschappelijke
verwerking van het huisvuil van de gehele regio Twente. Het doel van deze commissie was te komen tot oprichting van
één of meerdere vuilverwerkingsbedrijven in Twente. De strekking van dit rapport was, dat aan de aarde diende te
worden teruggegeven wat haar ontnomen was.
Toch besloot het gemeentebestuur een
plaatselijke commissie, bestaande uit de
wethouders van openbare werken, en de,
directeuren van openbare werken en gemeentereiniging, een studiereis te laten
maken naar Denemarken om een bezoek
te brengen aan de zg. Dano-installaties.
Deze Dano vuilverwerkingsinstallaties
waren al enkele jaren in gebruik in de
steden Gladaxe, Rodövre en Aalborg. De
commissie raakte blijkbaar nogal onder
de indruk van het gebodene en besloot
dat om technische redenen de aanschaf
van zo'n installatie de voorkeur verdiende. Zij adviseerde dienovereenkomstig
het gemeentebestuur, maar vestigde er
tevens de aandacht op dat er de eerstvolgende jaren ook doorgegaan moest worden met de afvoer van afval naar het
Usselerveen. Het in aanbouw zijnde
overlaadstation aan de Usselerrondweg
zal hieraan wel niet vreemd geweest zijn.
Toch was juist de laatste raad een gouden
greep voor wat betreft de later zo vaak
verstoorde afvoer van afval: de dienst
heeft nog vaak gebruik moeten maken
van de stortplaats Usselerveen.
In september 1953 ontving het gemeentebestuur bericht, dat het bedrag van
f 10.000.000,- (beschikbaar gesteld voor
compostbedrij'ven) niet alleen door de
V.A.M. maar ook door plaatselijke inrichtingen zou kunnen worden aangewend. Dit was koren op de molen, en er
werd dan ook direct een aanvraag voor
een renteloos voorschot ingediend, waarop in oktober 1953 de minister financiële
medewerking toezegde.
In november 1954 werd door de gemeenteraad besloten tot het bouwen van een
composteringsinstallatie, en als geschikte locatie werd een terrein achter de
rioolwaterzuivering aan de Elsbeekweg
aanbevolen.
In 1955 werd met de bouw begonnen van
een Dano-installatie door het bedrijf
N.V. ,,Matepa" te's Hertogenbosch, terwijl de gebouwen werden gebouwd door
de N.V. Heymans uit Rosmalen, onder
architectuur van het bureau Pot en Keegstra in Amsterdam.
Op 15 april 1957 kon worden proefgedraaid en na het opheffen van enkele
storingen kon de installatie op 6 mei 1957
in gebruik genomen worden. Omdat niet
alle aangeboden stoffen voor verwerking
n Sliepsteen

het westen, een bedrijf dat zakken oomp s t in de handel bracht en bloembollen-

kwekers bevoorraadde, allengs viel ook
deze handel in duigen en het kon niet
uitblijven dat het bedrijf het loodje legde, Het afval was eerst nog op een terrein
nawt het compostbedrijf gedumpt, maar
later moest men toch de wijk nemen naar
de vuilnisbelt in het UsseIerveen, die
daarvoor zeer goed dienst deed,
De laatste restanten compost werden verkocht aan het R.K. kerkbestuur te Lonneker die er de $lagetuin w.de pastorie
m= ophoogde. Compostfabricage was
niet rendabel gebleken.

In da zestiger jaren werd dan ook wn
stichting gevormd door de steden Icllme10, Enschede, Hengelo, Bomei en h b t
en Stad Delden. Kort daaropwerdenhim
nog aan toegevoegd Haakbetgen m
Vriezenveen. De stichtingkreeg de aam
Openbaar Lichaam Vuilverwel?bg
Twente. In het bestuur werd de gememte Enschede vertegenwoordigd door de
nog steeds in funetie zijnde directeur
Reinigingsdieist, de heer P. Oidenhof.
Eind 1969opendemen een gezsm~nUjZEo
stortplaats op het ,,RikkerW in Ambt
Deldan. Men koos voor het tg&xm,g@cantroleerd stosten". Wat houdt h& sys.

Afgrczwingvuilni$beltomgevinghutdigePoolmamswed Weth. Nijnuissmat zin ((B8ertkgerjwm
&co: J. Hurbrink)

Triest
Rond Enschede is er bijna geen vraag
geweest naar compost, vooral om het vele
glas dat er nog in zat en later daarbij nog
de kleine snippertjes plastic waardoor
het product hier niet gewild was. Acbteraf gezien hadden veel fouten vermeden
kunnen worden: de installatie was te
klein voor een gemeente met een omvang
als Enschede, en de slibverwerkingpaste
niet in het systeem. Het moet voor de
leiding van de dienst toch wel triest g e
weest zijn dat men ondanks alle inspanningen die men zich getroostte niet in
staat was de installatie naar behoren te
laten functioneren. Zo blijkt nog eens te
meer dat mechanisch verwerken van afval van desoort die thans wordt aangeboden een moeiiijke zaak is.

O.L.V.T.
Toen het aanbod van afval gestaag toenam werd Bet langzaam voor elke ingewijde duidelijk dat het verwerken van
gigantische bergen afval niet langer een
taak was voor de gemeenten afiondeslijk, maar dat ook in deze zaken smenwerking in de regio bittere noodzaak was.

teem gecontroleerd starten ,in?
Het is een nethoae van vuilber@ng
waarbijlhet vuil op een dimvoor geschikt
terrein op een nette manier begraven
wordt. Eén van de vmrnaamste eisen is
&t bet 1Pestostg terrein ia de to&omOb
een bestemingsplan kan w~~deniopg~nomen, b.v. als recreatiegebied of vcm
bebossing, etc. Bij dt~ysteemvan s t a ten worden strenge voorschiftai in asht
genomen en er wordt dan ook nauwkttend toegezien weke stoffen er wtmt
worden. Zaken di^ er niet gestart magen
worden zijn o.a. cadavem, faecalh,
slachtafvallr;n, doeibare bitumen>licht
brandbare of ontplofbamestoffen, chemie
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Pathmos begin deze eeuw bosjes,
slingerpaden, vijver en vruchtenhof
In nummer 6 van ,,n Sliepsteen" publiceerden wij een fragment uit een voordracht van mevrouw M.G. ter KuileScholten,
een voordracht, die zij componeerde uit verhalen van haar schoonmoeder, de vertelgrage oudste dochter (Marie) uit het
huwelijk van Helmich August van Heek en Judith Geertruid ter Kuile. Hier volgt een tweede fragment uit dedoor mevrouw
Ter Kuile op schrift gestelde verhalen van Marie. Bewerking: Ricus Hertsenberg.

's Morgens liepen mijn broertje Jan en ik
met vader naar de stad. Vader ging naar
de fabriek en wij naar school. Keken we,
als we ons huis Pathmos hadden verlaten,
naar de Usselerkant dan zagen we in de
verte twee jonge meisjes, de dochters van
dominee Rommenie, die ook in Enschede
de school bezochten. Ze konden zo vlot
lopen dat ze na een vriendelijke begroeting ons in een ommezien voorbij waren
en we ze uit het oog hadden verloren.
Als ik een wagen achter ons hoorde ratelen keek ik om en jawel het was de wagen,
die ik steeds verwachtte. ,,Mien meakn",
hoorde ik dan roepen, ,,kaam nich metkomn, klimt meer bi-j mi-j op n waagn".
De vriendelijke stem was van Smelt, van
't Ypkemöl, een mooie grote boerderij
iets verderop aan een beek gelegen, met
grote bomen voor het huis.
Smelt was afkomstig uit Vriezenveen en
werd de catechiseermeester genoemd. In
die hoedanigheid schijnt hij naar Enschede te zijn gekomen. Hij was met een
dochter van 't Ypkemöl getrouwd en was
boer geworden. Elke morgen ging hij met
een klein karretje met een ezel ervoor
melk naar de klanten in de stad brengen.
Dan mocht ik bij hem voorop zitten. Vader en Jan liepen dan naast ons, en vader
keuvelde met Smelt over de stand van de
landbouwgewassen.

os
Paard en wagen hebben we, toen we op
Pathmos woonden, nooit gehad. Een os
verving daar het paard, hetzij bij het
ploegen, hetzij bij het hooi inhalen. Een
enkele maal, als de os weinig te doen had,
werd hij voor een ouderwetse ijzeren kinderwagen met vóór een lange steel, gespannen en toerden wij feestelijk rond
met zoveel kinderen beladen als er maar
in konden. We hadden dan onze hoeden
met groen versierd. De os werd, vooral
tegen de tijd dat hij verkocht zou worden,
met pulp gevoerd, maar deze os wilde
geen pulp vreten. Vader dacht dat hij het
op de duur vanwege de honger wel zou
doen, maar hij vertikte het. De hele familie leefde mee met wat het antwoord zou
zijn op de vraag wie het stijfkoppigst zou
blijken, de os of mijn vader. Toen mijn
grootvader Ter Kuile hem op een gegeven moment vroeg: ,,En hoe maakt de os
het?", zei mijn vader: ,;Hij wordt zo mager dat de haren hem averechts op de
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huid staan". Hoe het afgelopen is herinner ik me niet meer.

Jan Pathmos
Het wonen zomers op Pathmos hield op
toen vader in 1875 het huis Hengelosestraat-Deurningerstraat liet bouwen.
Daar was een grote tuin bij. Wel gingen
we nog lang op woensdag- en zaterdagmiddagen naar Pathmos, waar de grote
kamer voor ons was gebleven. Verder
werd ons huis daar bewoond door koetsier Jan Elshof, die wij Jan Pathmos
noemden. Hij was de eerste boer van ons
Pathmos. Direct nadat hij die ,,betrekking" had aanvaard trouwde hij met Ermeke van het Pöppels in Twekkelo, dat
aan Jan Scholten behoorde. Op de bruiloft werden wij, evenals de kinderen van
Scholten, genodigd. Ik kan me nog herinneren hoe we in de gang van ons huis met
groot genoegen naar de twee brulfteiineugers stonden te kijken. Zij dreunden
met versierde pet en versierde lange pijp
de uitnodiging tot de bruiloft in versmaat
op, daarbij gesticulerend en heen en weer
schommelend, niet al te zeker op de benen, want overal waar ze al waren geweest om uit te nodigen (en op een
Twentse bruiloft zijn er dat niet weinig)
was hun een glaasje ingeschonken. De
bruiloft werd gevierd op het Pöppels, op
de grote ouderwetse deel. In het midden
van de deel, tegen een bedstee aan, was
een verhevenheid gemaakt waar de muzikanten zaten. Na elke dans gingen de
jongens naar de muzikanten en gaven iets
geld. Het dansen was zeer rustig, ik zou
zelfs zeggen iets stijf. Er werd bier en
jenever geschonken en de broers van de
bruid tapten de glazen vol vanuit een vat.
Wij kregen van Miene, de moeder van de
bruid, kummel. Die kummel zat in een
soepbord. Miene voerde ons er om beurten uit met een ouderwetse boerenpaplepel. Bij Miene verdween de lach niet van
het gezicht. Ikgeloof dat ze twaalf kinderen had gehad, die het allen voorspoedig
ging. Het begin van haar huwelijk, of
liever de inzet, was niet alledaags geweest. Haar bruidegom Mans was nog
heel jong. Hij moest in elk geval nog
dienen en Miene was enige jaren ouder.
Ze hadden alvast een voorproefje op het
huwelijk genomen en de gevolgen waren
niet uitgebleven. De ouders van Mans
verzetten zich tegen het huwelijk en wa-

ren daarbij zo koppig dat het leek alsof er
niets van komen zou. Toen nam Miene's
familie een kloek besluit: met grepen en
stokken naar het Pöppels en hameren er
zo duchtig op los dat de toestemming
werd verkregen.
Na moeders dood wandelde vader na
theetijd elke dag met mij naar Pathmos.
Vader liep dan veel in gedachten en met
grote passen, zo snel dat ik hem haast niet
kon bijhouden. Het gebeurde dan ook
wel eens dat een arbeider vader toeriep:
,,n Heer, n heer, OW dochter kan OW nich
bi-jhoaldn!" Meestal kwamen we dan de
oude mevrouw Jannink tegen, die terugkeerde van haar dagelijkse wandeling
naar Janninks bleek. Voor haar nam vader zeer eerbiedig en diep de hoed af en
maakte zijn reverentie. Ik keek altijd met
bewondering naar de gracieuze manier
waarop mevrouw Jannink die groet
beantwoordde.
De oude mevrouw Lasonder keerde dan
ook, in een ouderwets karretje gezeten,
naast haar koetsier, van het Mös terug.
Ze had dan een ouderwetse omslagdoek
om en een even ouderwetse hoed. Haar
buiging had het vormelijke van de vorige
eeuw. Ze woonde in het hoekhuis tegenover hotel De Graaff. Zij werd steeds
door haar oude en ouderwetse meid beneden aan de stoep begroet. Na aankomst
werd er thee gedronken. Het theelichtje
was altijd zichtbaar door het ronde hoekraam en bleef de hele middag branden.
We noemden het huis daarom ,,het huis
met de eeuwige lamp".

Wandelaars
Pathmos had in de jaren voor 19 13, het
jaar, waarin H.A. van Heek het voor een
ton aan de gemeente verkocht, grote veranderingen ondergaan. Het had een heel
ander voorkomen gekregen. Niet zozeer
het huis, dat weliswaar was vergroot door
het bijbouwen van een koeien- en een
paardenstal, als wel de omgeving. Telkens als er in de buurt wat grond werd
verkocht bood vader eiop en langzamerhand was het een hele boerderij geworden en waren er bosjes met slingerpaden
aangelegd, was er een vijver gegraven en
een grootse vruchtenhof gecreëerd. Het
was een hele trots voor ons toen we de
eerste keer wandelaars over Pathmos zagen gaan. Destijds was het in Enschede
algemeen usance dat eigenaren van landgoederen vrije wandeling boden. Dat kon
later door de uitbreiding van de stad niet
meer.
(Wordt vervolgd)
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Enschede Tentoonstellingsstad
tentoonstelling werd
ei opmerkelijk feit, omdat Enschede toch een
reputatie had op dat gebied. Tussen 1908 en 1962 werden er maar liefst acht grote
internationale tentoonstellingen gehouden. De eerste, de Internationale Bakkerij
Tentoonsteling werd in 1908 gehouden. Zeventien jaar later kwam een indrukwekkende, steeds afwisselende serie tentoonstellingen op gang, die duurde tot 1962, met
onderbreking in de oorlogsjaren 1940-1945.
Grote organisator van deze tentoonstellingen - behalve van die van 1908 - was de op 11
december 1984 te Deventer op 86-jarige leeftijd overleden Jacob Kleiboer, die
landelijk grote bekendheid kreeg door het organiseren van grote evenementen. De
meest bekende tentoonstellingen die onder zijn leiding tot stand kwamen waren: in
Rotterdam RotterdamAhoy '50; E '55;Floriade 1960; in Amsterdam Floriade 1972;
in Utrecht Bij de tijd 1966, en in Leeuwarden Frisiana 1963.
In Enschede Elrate 1925; Elite 1926; IBEX 1928; Zevenmijls 1930; 't Volle Profijt
1936; FF 1951 en 3x4 1962, alle gehouden op het erve Zeggelt of Het Volkspark. In
verband met zijn vele aktiviteiten in Enschede betrok Jac. Kleiboer in 1936 de bij vele
Enschedeërs nog wel bekende villa van de familie Abraham Ledeboer op de hoek van
de Molenstraat-Deurningerstraat, later bekend als Pension Kleiboer.
In komende nummers van 'n Sliepsteen' zullen we nu en dan eens terugkijken op de
grote tentoonstellingen die in Enschede zijn gehouden. Zou het bij dit verleden blijven,
of is er nog een organisator die het initiatief zal nemen weer eens een dergelijk
evenement in Enschede te houden? Of zijn de kosten sedert 1962 zó gestegen, dat
dergelijke groots opgezette evenementen financieel niet meer haalbaar zijn? Kleiboer
durfde het aan, ook in economisch opzicht moeilijke tijden!

Internationale Bakkerij
tentoonstelling, 1908
Eén van de eerste grote internationale
tentoonstellingen in Enschede was de Internationale Bakkerij Tentoonstelling,
die gehouden werd van 9 t/m 15 september 1908 in de zalen van het Volksparkgebouw. De tentoonstelling werd georganiseerd door de Bakkerspatroonsvereniging te Enschede, een afdeling van de
Nederlandse Brood-, Koek- en Banketbakkersbond. De tentoonstelling had ten
doel de vooruitgang op het gebied van
machines en gereedschappen bestemd
voor de bakkerij en de produkten daarvan bijeen te brengen, om enerzijds de
gebruiker in de gelegenheid te stellen
met de nieuwste voortbrengselen op het
gebied van de bakkerij kennis te maken,
en anderzijds de fabrikant in de gelegenheid te stellen zijn produkten, in vergelijking met die van anderen, onder de aandacht van de gebruikers te brengen. Het
betrof dus een vaktentoonstelling in het
belang van zowel fabrikant als gebruiker. In maart I908 werd een voorlopig
comité benoemd om de tentoonstelling
voor te bereiden. In juni 1908 werd een
definitief Uitvoerend Comité benoemd.
De tentoonstelling werd verdeeld in zes
groepen, die weer onderverdeeld waren
in klassen. De groepen waren: I: grondstoffen; 11: voortbrengselen; 111: werktuin Sliepsteen
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BAKKERIJ TEHTOONSTELLING
van 9-15 September 1808

in het Volkspark te Enschede
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wanneer de paleizen der grootindustrie
hare poorten openen. zwermen duizenden nijvere werklieden naar buiten.Al te
licht wordt daardoor de aandacht afgeleid van het kleinbedrijf en daarom is
het goed, dat er mannen uit de middenstand opstaan, bij wie de energie niet
slaapt. Waar de grootindustrie zich
weert, de arbeider zich roert, moet het op
prijs gesteld worden dat ook het ambacht streeft naar hoger en beter. De
beste machines, onderdelen, hulpmiddelen, grondstoffen en alles wat de bakker
nodig heeft voor het bereiden van de beste produkten zijn bijeengebracht om ze
ter lering onder het oog van het volk te
brengen.

Kunstig

gen, onderdelen van werktuigen en gereedschappen; IV: hulpmiddelen; V:
vakonderwijs en -literatuur; VI: overige
voorwerpen en artikelen.
De officiële opening werd op woensdag 9
september 1908 om 12 uur verricht door
de ere-voorzitter, burgemeester Edo
Bergsma, ingeleid door de voorzitter van
het Uitvoerend Comité, de heer H.B.'
Franke. In zijn openingstoespraak l ) zei
de burgemeester o.a.:Als men Enschede
doorkruist of van verre nadert, merkt
men reeds op, dat de grootindustrie op de
voorgrond treedt. Honderdduizenden
spindels gonzen. Men hoort het geklikklak van duizenden weefgetouwen. Talrijke schoorstenen ziet men roken, en

(

Na de opening werd de tentoonstelling
door de genodigden bezichtigd, terwijl
buiten een tuinconcert werd gegeven
door het muziekcorps der voormalige
Schutterij. Centraal op de tentoonstelling stond een tot aan het plafond reikend
model van een grote windkorenmolen,
,,FrisoV,waar de fa. Koopmans uit Leeuwarden zijn produkten in vier afdelingen
exposeerde. Er was een afdeling tarwebloem, roggebloem, grutterij en vaerartikelen. Een stand van H.W. Brinkers uit
Enschede trok de aandacht door kunstprodukten van suikerwerk, met een sierlijke vorstenkroon op een fraai kussen.
Fijne en broze beschuit werd getoond
door J.H. Timmerman uit Enschede en
een speciale vegetarische sportbeschuit
door D.S. van Brandwijk, eveneens uit
Enschede. Zo waren er vele produkten te
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zien, zoals koekkruiden van J.S. Polak
uit Steenwijk, gebak van J.L. Weijl uit
Enschede, dessertwerken van C.H. Cornegoor uit Enschede en van A.G. Hemmelder uit Delden, en speculaas, Russisch brood, nougattaart en boterkoek
van R. van Zuiden uit Enschede.
De fa. Benes uit Groningen trok de aandacht met een stand waar op kunstvaardige wijze het sprookje van Hans en
Grietje werd verwezenlijkt in koek, banket, chocolade en suikergoed in verschillende sierlijke vormen. Aan deze uitbeelding werd acht dagen gewerkt, maar het
resultaat moet dan ook geweldig geweest
zijn.
Verder waren op de tentoonstelling aanwezig de Lonneker Coöperatieve Melkinrichting en Zuivelfabriek met produkten in allerlei keurige verpakkingen, uitbeeldend het nauwe verband tussen de
zuivelbereiding en het bakkersbedrijf.
Een andere grote stand was die van de fa.
Sekkel en Raap uit Groningen, een fabriek van bakkersgereedschappen. De

stoet;
d. het mooiste en meest gewerkte korstgebak.
Verder werden er vele bekroningen met
diploma's uitgereikt.

Automobiel
Dat het Uitvoerend Comité van de bakkerijtentoonstelling met haar tijd mee
ging, blijkt uit de wijze waarop zij bekendheid gaf aan de tentoonstelling. Met
een revolutionair vervoermiddel uit die
tijd, de automobiel, werd geheel Twente
doorkruist voor het verspreiden van reclamefolders.
De tentoonstelling werd een groot succes. Zij werd door meer dan 8000 betalende bezoekers bezocht. In de herinnering van de oude veste Enschede werd zij
geboekstaafd als uitnemend geslaagd.
Landelijk gezien heeft deze tentoonstelling al haar voorgangers elders in alle
opzichten overtroffen. Alle onderdelen
van het bakkersbedrijf lieten zich daar

,,PensionKleiboer" op de hoek Molenstraat/Deurningerstraat.Gezien ae aanwezighela van de
loopbrug over het spoor moet deze foto uit de dertiger jaren stammen.

banketbakker Vonderhorst uit Enschede
had zijn stand ingericht als bakkerij en
winkel, waar de wonderen van de techniekop het gebied van banketbakkerswaren werden getoond. Zo waren nog vele
firma's vertegenwoordigd met produkten als gist, modellen voor sinterklaasgoed, koekkruiden en kleine huishoudelijke gebruiksvoorwerpen. Uit het buitenland kwamen Alfons Koritsel uit
Breslau en Franz Quereser uit Linz, met
kleine werktuigen voor dagelijks huishoudelijk gebruik. Een jury, bestaande
uit de heren Mr. G.A. Lasonder Lm.,
A.W.M. Versteegh en W.J.M. Baurichter, beoordeelde de ingezonden produkten. Er werden gouden, verguld zilveren,
zilveren en bronzen medailles uitgereikt
voor:
a. het mooiste geknipte brood;
b. het mooiste Duitse brood;
c. de mooiste en smakelijkste roggen Sliepsteen

zien en beoordelen.
Op dinsdag 15 september 1908 's avonds
om 11.O0 uur werd de tentoonstelling
officieel gesloten door het luiden van een
bel. Er volgden nog toespraken door de
voorzitter van het comité en door burgemeester Edo Bergsma, die ook de openingshandeling had verricht.
Na het officiële gedeelte werd er nog
uitbundig feestgevierd en gedanst. In de
biljartzaal van het Volkspark speelde de
Schutterij en er werd hulde gebracht aan
de initiatiefnemer en organisator van de
tentoonstelling, de heer P.H. Ribbels, secretaris van het Uitvoerend Comité.
Twintig jaar later, in 1928 zou opnieuw
een bakkerij-tentoonstelling in Enschede
worden gehouden onder de naam Internationale Bakkerij-Expositie ,,IBEX".

INTERNATIONALE
BAKKERII-EXPOSITIE
16-94 IUNI 1998

IBEX, 1928
De Internationale Bakkerij Expositie
werd gehouden op het Erve Zeggelt van
16 t/m 24 juni 1928. Aanleiding daartoe
was het 25-jarig bestaan van de Ensche- .
dese Bakkerspatroons Vereniging. De
Nederlandse Bakkersbond erkende deze
expositie als de officiële Bakkerijtentoonstelling in 1928 voor geheel Nederland. Het erve Zeggelt leende er zich
uitstekend voor. In grote tenthallen met
een oppervlakte van ongeveer 3000 m2
werden 120stands van binnen en buitenlandse firma's ondergebracht. Evenals in
1908 stond het organiserende comité onder voorzitterschap van H.B. Franke en
werd de tentoonstelling geopend door
burgemeester Edo Bergsma. In zijn toespraak vergeleek de burgemeester het
bakkersbedrijf van vroeger met dat van
1928. Waar vroeger de bakker met ontbloot bovenlijf, vaak hevig transpirerend, met blote voeten het roggebrooddeeg stond te kneden, waren er op de
tentoonstelling in 1908 al hulpmachines
als drie deegknedersen een broodsnijmachine. In 1928 was de machinale uitrusting van de bakkerijen al zo groot, dat het
getal te groot is om alles gedetailleerd op
te noemen. Een enorme vooruitgang dus.
Er waren twee complete bakkerijen in
werking, een broodbakkerij en een banketbakkerij, beiden voorzien van een gasoven. Van bijzonder belang waren de
wedstrijden die gehouden werden voor
bakkersgezellen op het gebied van het
bakken van roggebrood, wittebrood, speculaas, banket en beschuit. Hiervoor waren meer dan 2000 inschrijvingen uit het
hele land binnengekomen. Een jury van
48 leden onder voorzitterschap van Ir.
W.H. van Leeuwen uit Delft beoordeelde de produkten en wees de prijswinnaars
aan, terwijl er tevens een onderscheiding
voor het kampioenschap van Nederland
was. Ook was er een wedstrijd voor de
exposanten van machines, voor wat betreft de meest moderne en praktische
machine voor het bakkersbedrijf. Een
aparte afdeling werd ingericht met diverse curiositeiten op het gebied van het
bakkersbedrijf gedurende de oorlog
1914-1918.

Verzekerd Spaarplan.
Een nieuwe manier van
sparen, met een hogeyvaste rente,
gecombineerd met een voordelige
verzekering op uw leven. U weet
van tevoren het eindbedrag en dat
komt er zeker.
U spaart tussen de f 54- eg
f 1.00OY-per maand gedurende vijf
of tien jaar. De rente staat vast voor
de door u gekozen looptijd.
U betaalt maandelijks een geringe
verzekeringspremie.Het eindbedrag is verzekerd.

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 eenvoudige gezondheidsverklaring is voldoende.
Het ABN Verzekerd Spaarplan.

Met vaste rente.
En u bent zeker van
het eindbedrag.

33 slaapkamers - 52 bedden

18 kamers met douche en toilet

15000 m2 park en tuin.
De Hölterhof werd in 1913 reeds verbouwd in
opdracht van de fabrikantenfamilie Gijs Jannink.
Het was hun zomerverblijf. De Heer J.J. van
Deinse maakte een gedichtje, dat nu nog in de
voorgevel prijkt:

HOTEL
HUIZE HOLTERHOF
Enschede
Eig.: Familie G.J. ter Welle
Hölterhofweg 325
7534 PT Enschede
Tel. 053-611306

,,Woar 't heet bleuit zo mooi
En 't ven lig zo wied

In de maanden mei t/m oktober organiseren wij
met een heerlijk reisprogramma waarin natuur en
cultuur hoog genoteerd staan.
In het winterhalfjaar van november t/m april
verzorgen wij gaarne Uw

RECEPTIE, DINER, KOUD BUFFET, KOFFIETAFEL
OF FAMILIE-REUNIE

Doar is 't goed wen
In de Zornmertied".
Rondom het huis liggen de terrassen, in ebed
tussen de bloemenborders, terwijl de 108 jarige
eiken rond het huis op warme dagen zorgen voor
koele plekjes.
Wij zien U graag in ons hotel Huize Hölterhof,
gebouwd.0~één van de stilste en fraaiste plekjes
rond Enschede, aan de rand van het
natuurreservaat het Aamsveen.

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 de 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

155-PLUS VAKANTIEWEKEN

,,Bij Rosalinntje-in 't Bebfde land'* ea
de Herberg ,,Hesselink aan de FoorIP, en
op het tentoonsteIl~gs2erreh m ~ i i : ~
pretpark stond het Caf&rt%bumnt ,,Re
ElfProvinciën".

Succes

h%Ei@htvan de bB.E.X.-19%Ensehedr,
amex Pretpark. amw oudsEnschede, op het schltkrende terrein
,Erve Zeggklt". gelegen in hef hartje van Enschede.

@e$ zogaaamde ,Qud Emchede' op de

%?

Z&%,

1928.

De tentoonstelling werd een groot succes. Voor een bakkerijtentoons,te11ing in
Nederland werd een record aaatallbezae
kers gehaaid m 56.000 personen. Onder deze bezoekers w a m meer dan de
helft van het totale aantal bakkeispatroons in Nederland (f 12.000)en vele
van hun collega's uit het Duitse grensgebied. De Totale recette bedroeg f
35,320,48.Het batig saldo á f9402@5S
werd beschikbaar gestdd aanlet Fonds
voor weduwen en wezen van Bakke~sspittroons, aan TBC-fondsen van Bakkersge- .
zellenbonden en aan h& Dagsanatorium

Oud-En~chede"

De tentooris;telling had als entree een
bEoememtien~telling van perkplante& J a p M ~ doos
t
de afdeling Twente
van de Konlnkujke Nederlandse Maatschappij voor ~uinbowk-en Plantkunde.
Tmms was er op het terrein een stukje
,Oud-Ensebde" gebouwd en een afmnd d j k pretpark. De afdeling ,,Oud-Ens&edd' wwd onder grote belangstelling
popead met de intocht van ,,Schout en
Seh@p@nen3",
voorafgegaan doof muzik t e n ía historische kleding, ruiters in
b=leuf&e mífolnmen en hoogwaardighea~kiE-1edersop wagens, die het ,,getneentehuWbetrokken.
In het midden van het plein in ,,OudEt.whede'%tmd de Herberg met dans, L&-Hoes.", dat gmte aandacht
vloer %
,trok.Random bet pa& metstadspoorten
bevonden zich oude bedrijven, zoals een
bailtdmaierij, een smidse, een kuiperij,
een mewbelrnakerij, een tabahhandel,
eea mandiendecfiterij, de Taveerne ,t'
Umtersche Posthoes') het Wijnhuis

--

Het uitvoerend komitee van 1908 met hun echtgenotes. K1.n.r.: C.C. ten Hove, G. W. Vonderhorst, J.H. Wevers, H.J. Schreurs, H. Gosselink, P.H. Ribbels, sekretaris, E.G. Borgerink,
H.B. Franke, voorzitter, Edo Bergsma, burgemeester en erevoorzitter.

voor Enschede en Lonneker.
De IBEX was de derde tentoonstelling
die door Jac. Kleiboer in Enschede werd
georganiseerd. In 1925 had hij reeds de
Elrate georganiseerd, een electriciteitstentoonstelling, in 1926 gevolgd door de
Elite, een landbouwtentoonstelling, beide gehouden in Het Volkspark.
T. Wiegman
"Dagblad Tubantia. 10 september 1908.

Wees voor Uw familie
en vrienden attent:
geef hun een Sliepsteenabonnement!
.,Oud Enschede" op het tentoonstellingsterrein van de ZBEX in 1928.

'OEKEN

2

uit en over uw streek

Verkrijgbaar
bij uw

boekhandel

HISTORISCH STADSALBUM VAN ENSCHEDE
door Johan Buursink.
Een uniek boek met bijna 300 oude foto's.
Vergezeld van een uitvoerige tekst door de
kenner bij uitstek van oud-Enschede . . f43,50

- door
DE JOODSE GEMEENSCHAP TE ENSCHEDE
L.F. van Zuylen.
Een historisch overzicht van de Joodse gemeente te Enschede tussen 1930 en 1945 met
authentieke foto's en intervieuws door de
auteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 26.50

HISTORIE VAN ENSCHEDE
door G.J.I. Kokhuis.
Een uniek stuk geschiedschrijving over Enschede van de vroegste geschiedenis tot en met de
na-oorlogse tijd; 225 pagina's met authentieke
illustraties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 41,O0

AL IS DE KRIM OOK NOG ZO MIN
door M. Bosch en G. Jagt.
Een goed gedocumenteerde en royaal geïllustreerde uitgave over twee oude volkswijken de
Krim en Sebastopol in Enschede.
116 pagina's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 29,50
STADSBEELDENVANENSCHEDE
door Ricus Hertsenberg en Ton Linssen.
Foto's: Jan Bökkerink.
118 kunstwerken in Enschede met toelichtende
tekst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f8,OO

