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Veuroetgang?
In de leste vieftig joar is völle goan en
komn.
De heide en de woeste groond wör grootndeels ontgonn.
Eerst kwam den trein hier duur t laand
en scheidn t in stukn.
En leu met onwies völ verstaand
leutn t Kanaal oprukn.
Noaberleu, elk an n kaant van n sloomp
warn ineens gin noabers meer.
Ze hebt niks ezeg, want toen gold eer:
,,Niks an te doon, wat koomp dat
koomp ".
Nog slimmer wör t met de stroatn,
de Rieksweg en de autobaan:
völ leu mut de boerderiej verloatn
umdat wiej met n auto ál harder mut
goan.

De pries dee Twente mut betaaln
veur al dat nieje moderne gedoo
is groot. en t gef völ nare verhaaln,
zoo as van den boer in ne bungalow,
meer zoonder ziene koo.
Völ moois he'w oonder t asfalt stopt,
völ moois is ok nog blevn.
Doarum: t is mooi ewes, wiej hopt
dat ok oonze keender nog kunt leavn,
dat doar blieft de greune weidn
met hoaltwaln der roond umhen;
de wiede esn, n kaamp woar t vee kan
weidn;
en de oalde boerderiejnmet eeknbeum;
en t grote Ven!
Gerrìt ter Welle

Inhoud
Ie Historische Sociëteit Enschede-Lonneker heeft voc
aar kwartaalschrift de naam ,,n Sliepsteen" gekozen or
e leden te prikkelen, hun geest te scherpen en hen t
imuleren, het blad in stand te houden door er zelf bijdri
en aan te leveren. Gedacht wordt aan beschrijvingen va
sultaten van eigen onderzoek, ontboezemingen of z
iaar een gedicht in de moodersproak, enzovoorts.
n Sliepsteen" is echter niet alleen voor de echte Enschc
e-kenner en leden van de sociëteit bedoeld, maar voc
,dereen, die geïnteresseerd is in wat er in deze gemeent
xloren is gegaan of bewaard is gebleven in woord e
eschrift, bouwwerken en andere streekeigen zaken.
~ h a nBuursink, ere-voorzitter van de sociëteit, schreef z
:ns dat iedereen zich wel eens afvraagt: ,,Wie ben ik e
aar kom ik vandaan?" (...) ,,Wat is dat hier voor een sta
i een land, waar ik ben komen wonen, wat zijn dat VOO
lensen, die hier nog meer wonen, wat zijn hun gewoonte
..). kortom: ,,Wat sind dat van leu?"
Onze stad is een stuk van ons leven en de historie va
nschede en Lonneker is een stuk van de achtergron
aartegen ons leven zich afspeelt Zonder die achtergron
wden wij een stuk leegheid om ons heen hebben. Daaror
Jeit de historie van onze stad ons zo!"

Zestig jaar vuilberging;
door J.B. Slot. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Het Pathmos heeft naam aan Helmich
van Heek te danken;
door mevr. ter Kuile-Scholten . . . . . .
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75 jaar ,,Ons Huis";
door F. te Lintelo . . . . . . . . . . . . . . .
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..Ko" van Deinse en het Twentse volkslied;
door H.L. Rogge . . . . . . . . . . . . . . . .
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Het erve Pmhof in de ,,Wilminkshoek";
door B. Luchtmeijer .............
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!Zestigjaar geleden Usselerveen
;met vuilnis ontgonnen
Het jaar 1986 is voor de Gemeentelijke Reinigingsdienst Enschede een jaar om even te memoreren.
In 1926-nu 60jaar geleden-is deze dienst begonnen het huisvuil af te voeren naar het Usselerveen, waar het zou dienen a grondverbeerin bij de ontginning van dit
veengebied.
1986 is het jaar waarin weer een nieuwe locatie in gebruik genomen is, de ,,BoeldershoekWte Hengelo, om het overtollig vuil van de inmiddels groter gewordensteden
op te bergen en eventueel te verwerken.
1986 is ook het jaar waarin aan de zelfstandigheid van deze toch al oudemaar gerenommeerde dienst een eindegekomen is. Samen met andere gemeentelijke diensten
vormen zij samen een milieudienst. Al met al redenen genoeg om bij deze dienst stil te staan en daarvan één aspect, omdat dit de burger het meest aanspreekt en
andere stof te langdradig zou worden, onder de loep te nemen.

Oudheid
In alle gezinnen kennen we het probleem
van ons dagelijksafval en hoe er van af te
komen, met andere woorden: hoe raken
we die rommel weer kwijt en waar gaat
het naar toe. Dit laatste is vooral in onze,
maar zeker ook nog in de toekomstige tijd, een ware zorg. Vooral omdat er sinds de vijftiger jaren onvoorstelbaar grote hoeveelheden onverteerbaar
afval zijn ontstaan. Denk maar aan plastics en synthetischestoffen, waarmee we
als afval moeilijk uit de voeten kunnen.
Onze eerste vraag is: ,,Hoe was dit vroeger?"
Zonder er al te diep in te duiken kunnen
we aan de hand van gegevens vaststellen
dat ook in de oudheid het probleem afval,
in het bijzonder voor de steden, een probleem geweest is van de eerste orde waaraan steeds maar weer veel aandacht besteed moest worden. Reeds in de vroegste
tijden werden er wetten en verordeningen vastgesteld om een en ander in goede
banen te leiden. Al bij de Israëlieten
werden de z.g. mozaïsche wetten en gezondheidsregels vastgesteld voor de afvoer van hun afval. Rond de Middellandse Zee waar het peil van beschaving een
paar duizend jaar geleden al zeer hoog
was onderkende men dit probleem, en er
werd dan ook veel aandacht besteed aan
reinheid en hygiëne, vooral toen de mensen zich meer en meer in grote gemeenschappen gingen vestigen en er zeer grote
steden ontstonden. De Romeinen kenden
reeds een aanleg die enigszins vergelijkbaar is met de onze, b.v. badhuizen, riolering, aanleg van straten, etc. Er waren
speciale wetten betreffende de vuilafvoer. Bij de opgravingen in Pompeï bleek
dat er in de nieuwere thermen van deze
stad reeds privaten en urinoirs met waterspoeling aanwezig waren. Na de ondergang van het Romeinse rijk raakten
wetten en voorzieningen in verval en er
ontstonden rond 500 na Chr. catastrofale
toestanden. Het afval werd uit de ramen
van de huizen op straat gegooid, men
smeet het vuil maar neer waar men het
kwijt wilde. Vrij loslopende dieren, waaronder varkens, probeerden uit deze resten hun kostje op te scharrelen.
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Deze toestanden waren in veel steden van
die tijd heel normaal. Ook in Nederland
was het niet beter, want het was later hier
ook gebruikelijk dat er aan de straatkant
van het huis een varkenskot stond, en
men pochte op de grote mesthoop die er
naast lag. Hoe groter mesthoop hoe rijker
man. Ziekten konden vanwege deze vieze toestanden dan ook niet uitblijven en
het is meer dan eens voorgekomen dat
door een of andere ziekte de bevolking
gehalveerd werd.

in de grachten te werpen, behalve op het
Darnraken het Rokin en er werden plaatsen aangewezen waar men het neer kon
leggen, vanwaar men dit op last van de
overheid weer verwijderde voor zover er
nog wat over was. i )
Dat het al met al zeer onhygiënische
toestanden geweest moeten zijn kan men
ook afleiden uit het feit dat menselijke
afvalstoffen, maar ook afvalstoffen van
slagerijen etc., in open goten naar de
straat gingen om van daaruit na een fikse

De uitstulping van de stadsgracht op perceel 815 van de kadastrale kaart van 1826-1832
vormde de modderbrink. Op deze plek verrees na het stadverbranden (1862)de Bewaarschool.
Nu staat hier despeelgoedzaak van Van Ulzen aan de Boulevard. dicht bij het Hermesflat.

Onhoudbaar
Langzaam - te langzaam - kwam het besef dat aeze toestanden onhoudbaar waren en dat er via wetten, plaatselijke verordeningen, wat aan gedaan moest worden.
In Amsterdam en Den Haàg b.v. werd
het in de veertiende eeuw verboden om
vuilnis en ander afval in de stegen te
deponeren. Wel werd toegestaan het vuil'

regenbui in de gracht te belanden.
De algehele toestand in den lande was
een grote janboel.
Ook Enschede zal in die tijd zijn problemen gehad hebben met deze materie, zij
het dan in mindere mate want Enschede
was in die tijd geen grote stad maar meer
een omgracht dorp waar een ieder nog
zijn ,,pleerke laand" had en afval weer
als meststof kon gebruiken. Zo nodig was
er altijd nog de gracht om het niet te

verwerken afval in te dumpen, waar de
modderman het er wel weer uitviste om
het naar de modderbrink af te voeren,
een dumpplaats voor die modder, die ongeveer op de plaats van het huidige Hermes-flat lag. Exacte gegevens van die tijd
heb ik niet voorhanden maar het zal wel
ongeveer geweest zijn als elders, immers
in de woningen waren nog geen heimelijke gemakken en men moest dan ook zijn
heil zoeken op een stil, verlaten plekje om
daar de nodige behoefte te doen.
Omdat ik me hoofdzakelijk wil beperken
tot de vuilberging en vuilverwerking in
de gemeente Enschede wil ik me verder
met grote sprongen door de geschiedenis
begeven en constateren dat de reinheid
van de steden vanaf hun ontstaan tot
1850 erbarmelijk geworden was. Het is
voor ons een doodgewone zaak dat er
voor het ophalen van huishoudelijk afval
en het schoonhouden van straten diensten zijn die inopdracht van het gemeentebestuur hiervoor zorgdragen. Toch
heeft het eeuwen geduurd voor we zover
waren en er in onhygiënischeomstandigheden verandering kwam.
De vooruitgang in de wetenschap van de
geneeskunde, de vermeerderde kennis
van ziekteverschijnselen en verspreiding
van ziekten, alsmede de ontwikkeling
van de techniek hebben de stoot gegeven
tot verbetering. Jammer was, dat toen
deze evolutie goed op gang kwam, er
weer een ander probleem opdook, buiten
deze orde, namelijk een snelle toename
van de bevolking en de moeilijkheden
met de huisvesting van deze bevolking.

ten komen, speciaal belast met ophalen
van huisvuil en schoonhouden van straten.

Ook Enschede deed de nodige moeite en
er werd besloten tot instelling van een
GemeentelijkeReinigingsdienstper 1januari 1899. Tot eerste directeur werd
benoemd de heer E. Woudstra. Het aantal inwoners van de stad bedroeg die dag
23.141.
Deze dienst had schijnbaar een voorloper, hoogstwaarschijnlijk als onderafdeling van Gemeentewerken,want we lezen
in het boek Stad en Land van Twente,
van L.A. Stroink (blz. 560) het volgende:
Het terrein aan de Molenstraat waar tot
dusverre het vuil in de voormalige sloten
van de Visscherij van Baurichter was
gedeponeerd kwam vrij. Ter verbetering
van de hygiëne werd door het gemeentebestuur besloten het stadsvuil buiten de
stad te brengen en werd voor dat doel in
1898 het erve Poolman gelegen aan de
spoorlijn Enschede-Boekelo gekocht.
Ter verduidelijking: genoemd erf lag op
de phats waar nu nog de gebouwen van
de Gemeentelijke Reinigingsdienst
staan, aan het begin van de Weth. Nijhuisstraat. De boerderij werd verbouwd
tot stal voor de paarden die voor de dienst
gebruikt werden en tot ruimte voor het
materieel Tot dusver had men het vuil
met handkarren uit de stad gehaald.
Tocm de GemeentelijkeReinigingsdienst
in 1899haar werkzaamheden begon vanaf het erve Poolman bleek dit lang niet

belt die ouderen onder ons nog zeer goed
gekend hebben. De belt werd in de loop
van de jaren zo groot dat de aangevoerde
hoeveelheden afval met karren spiraalsgewijs tegen de belt op gereden werden.
Het werd voor man en paard echter
steeds gevaarlijker en het gebeurde dan
ook meer dan eens dat man en paard bij
een verkeerde manoeuvre het evenwicht
verloren en van boven naar beneden tuimelden, meestal zonder noemenswaardig letsel. Na meerdere keren uitgelegd
te zijn in de breedte had de belt in 1925
een hoogte bereikt van 25 meter, wat
voor de omwonenden tot ver in de omtrek
een bron van ergernis was en tot vele
klachten leidde. Vooral omdat de belt
regelmatig in brand stond, hetgeen vaak
zo'n ondragelijke stank veroorzaakte dat
zelfs de bewoners van de stad er niet van
verschoond bleven, Ook ongedierte, ratten, vliegen, etc., veroorzaakten veel ongemak, redenen waarom het gemeentebestuur maatregelen moest treffen.

Vuurklompen

Al in de raadsvergadering van 20 augustus 1912 was in beginsel besloten een
afdoende verbetering aan te brengen
door het stichten van een vuilverbrandingsinstallatie, maar door de oorlogstoestand (19 14-19 18) is dit plan nooit tot
uitvoering gekomen, al werden wel
steeds pogingen ondernomen. De moeilijkheden bléven bij de vuilberging, het
kwam zelfs tot een inschrijving voor een
verbrandingsinstallatie, maar een definitief voorstel werd nooit ingediend: het
bleef zoals het was.
Andere geluiden gingen overheersen en
in het jaarverslag van de Gemeentereiniging van 1921 komt naar voren; nauwkeurig uitgewerkt, een voorstel om kleigaten te dempen, spoorsloten en zandafgravingen te vullen. Het bleef andermaal
bij een voorstel, want bij nadere bestudering bleek de bestaande methode van
vuilberging verreweg de goedkoopste te
zijn zodat alles bij het oude bleef.
Klachten en protesten van omwonenden
bleven niet uit. Vooral toen in de droge
zomers van die jaren de vuilnisbelt geheel in brand geraakte en niet te blussen
was. De hitte in die belt was zo groot dat
flinke brokken oud vuil als vuurklompen
naar beneden kwamen en op het terrein
De schuur van het erve Poolman, afgebroken in de vidtigerjaren ten gunste van de nieuwb0U~ op een loods stortten. Jammer voor de
van de reinigingsdienst.Het gebint werd gebruikt voor het buitenhuis van de familie Enklaar
klagers vergoedde de verzekering de geaan de Tienbunderweg.
leden schade en kwam er nog geen schot
De gemeentebesturen waren gewoon gegemakkelijk. Het terrein was moeilijk te in het zoeken naar een oplossing.
dwongen zich intensiever met de reinibereiken, vanwege zandwegen die door In 1923 kwam er wel een verandering in
ging van hun stad bezig te houden. De
de'lage ligging permanent in een slechte het ophalen van huisvuil. ~r werd overge;
toestand verkeerden, en de voor die da- gaan op elektrische tractie, waardoor de
overheid ging meer en strengere maatregelen treffen in de vorm van verordeningen grote afstand van de stad.
paarden geleidelijk overbodig en daarna
gen en het toezicht houden op overtrediiHet in die tijd aangevoerde vuil werd
verkocht werden. Deze elektrisch aangegestort op e n laag gelegen terrein tegen- dreven auto's konden niet naar boven OD
gen. En ontdekten, zoals de Romeinen in
hun tijd al ontdekt hadden, dat er goed
over de gebouwen en er groeide lang- de belt, reden waarom men genoodzaagt
functionerende openbare diensten moes- zaam maar zeker een behoorlijke vuilnis- was een overlaad te maken van waaruit
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Jbcth u i s d mechanisch met een tramprtband miar boven gebracht werd.
I Voor de omwonenden nog geen oplossing, het storten ging gewoon door.
I Dat neemt het.weg dBt de Enschedese
/ wijze van ophalm van huisvuil in die
dagen m u&&
waa dat deze ten voorbeeld gesteki m d in denJande. Door de
I dienst we&n aan de burgers honderdli-

1

VeepuiSauto van de gemeentereiniging Enschede in de latere oarlogsjaren, in die peride
aangedreven door gas en afkamstig van de voormalige gemeente Lonmker. (rota. L Bwberid1.

Smalspoor
Usselerveen
In 1924 kocht het gemeentebestuur 60
ha. woeste grond aan in het Usselerveen.
Om het vuil vaa de stortplaats naar het
Usseletvem af te kunnen voeren werd

nis per spoor naar het Usseleryeen vervoerd. Omdat de stortplaats Usselerveen
in de gemeente Lonneker lag werd d m
het gemeentebestuur van Lonneker een
bepaling opgelegd dat het spoorlijntje
zeer dicht langs de bermsloot noest worden gelegd, hetgeen vooral in de regenpec
riode aanleiding gaf tot veel lijnverzakkingen, met alle gevolgen van dien zoals

hoorlijke hoeveelheid zeer brandbare
stoffen, sintels enz., achter die voor de
fabrikagevan compost geen waarde had.
Deze resten raakten in brand nadait de
bewoners van de Poolmansweg er een
schuilkelder in hadden gebouwd van
strobalen. De belt brandde geheal uit en
heeft nog jarenlang gesmeuld ds ankrater.
(wordt vervolgd)
J.B. Slot.
I) G . Hullels: Ons Welzijn en de bodemvervuiling;uitg. A.N.W.B.,
1975; blz. I I.

Wees voor Uw familie
en vrienden attent:
geef hun een Sliepsteenabonnement!

Bejoard
Afg~awi'agvuSJntfdb~"It
omgeviilghufdtgePoolrnansweg/We$h.Nijhuisstraat in de dertigerjaren.

t wordt stil in t roond
de tied verglidt.
wat was, is ver
wat koomp, noabi-j

@/o) J. I.urhink)

bes1E)teneen smalspoor aan te leggen van
ongevcer zes kilometer. Materieel als I
cömotiwen, 20 tqwrwagom.vanelk 24
kubieke meterinhoud en rails met toebehoren werd geleverd door N.V. Fabrieken van Spoorwegmateriaal v/h Orenstein en Koppl te Amsterdam. Het egalisesen en draheren van het Ussslerveen
~ e c opgdmgejfl
d
aan de Nederlandsche
H~~emaa&&appij~.
De spoorlijn werd
geheel in eigesr beheer aangelegd. Begin
cdctober 1926 werd de lijn in gebruik
g e m e n en werd voor het eerst de vuil-

uit de rails gelopen treinen etc. Het storten op de belt bij de gemeentelijkerei@
gingsdienst werd op 1 oktober 1926
beëindigd, zeer tot genoegen van de omwonenden, maar helaas: de berg bleef,
met alle klachten van voordien. Ongedierte en rook hadden nog steeds vrij
spel. Het zou nog duren tot de oorlog
1940-1945 voordat er enige verandering
kwam, want toen werd de belt vergraven
en gezeefd, en werden de organischestoffen verkocht als kompost, etc. Na dit
zeven bleef er e~htertoch nog een be-

Kloostervrouw
In .,n Sliepstcen" nr. 5 is a n onjuistheid geslopcn in hot artikclovcr
Johannes van Neercassel. Vermeld werd dat Maria Clementine
Martin. de kloostervrouw die op klooster Mariavlucht ,.KIcsterfrau
Melissengeist" samenstelde, begraven werd in BniSSel.
Zij werd echter begraven in Keulen, waar ze op 2 augustus 1843
gestorven was.
Ze was geboren in Brussel en wel op 5 mei 1775.

Het Pathmos heeft naam aan
Helmich van Heek te danken
Op 4 april I868 werd uit het huwelijk van Helmich August van Heek en Judith Geertruid ter Kuile de
dochter terarie geboren. die op latere leeftijd zo interessant over haar jeugd en over haar (fiabrikanten)
familie kon vertellen dat haar neven en nichten er bij haar op aandrongenhaar verhalente boekstaven.
Toen ze 76 jaar oud was (op haar zeventigste trok ze nag met haar nicht en vriendin Zna van Heek naar
Berlijn om daar lessen in het etsen te nemen) vond ze er eindelijk tijd voor. Haar schoondochter.mevrouw
M.G. ter Kuile-Scholten,echtgenote van Nico ter Kuile. bundelde die verhalenen maakre er een voordracht
met dia's van oude farnilieforo*~van. Een eerstefragment hiervan publiceren wij hier met haar toestemming.

Mijn grootvader, G.J.van Heek en zijn
broer Helmich, die samen de zaak van
hun vader (eerste Van Heek in Enschede) hadden overgenomen, deden niet alle
zaken op kantoor af. Vaak gebeurde het
dat de ene broer op de stoep voor zijn huis
aan de Markt staande begon te discussïêren, en het ging er dan soms zo heftig toe
dat ze ekaar voor alles wat maar lelijk
was uitscholden. Of de mensen die over
de Markt liepen dat konden horen interesseerde hen niet. Helmich had altijd
het hoogste woord.
Mijn grootvader had een buitentuin ,,De
Verrenhof' aan de Hengeloschestraatweg, hoek Deurningerstraat, waarin later het woonhuis van H.A. van Heek
werd gebouwd. Als hij 's middags daarheen zijn wandeling had gemaakt ging
hij boven op het bordes zitten met zijn
lange pijp en keek vandaar naar de voorbijgangers en dan werd er vaak een praatje gemaakt. Doch kwam er iemand voorbij, die haast had of in gedachten verzonken was dan riep hij luid: ,,Kiek ees op, ik

G.J. van Heek

De jongste broer van mijn grootvader
heette Bets en werd algemeen Betseumke genoemd. Na de dood van mijn grootouderswoonde hij bij zijn zuster in, in het
huis aan de Langestraat. Betseumke
heeft zijn hele leven nooit iets gedaan.
Hij versmaadde het natte en het droge
niet, en als hij op de gewone beddegaanstijd niet verscheen dan zette zijn
zuster (dat was mevrouw Roessingh-van
Heek een sofa in de gang, vlak bij de
voordeur, zodat hij niet naar boven hoefde te klimmen en beneden zijn roes kon
uitslapen.

Helnzich van Heek

Beek

Mevrouw Roessingh-van Heek

Pathmos
Na de geboorte van mijn zuster Mini was
het een zeer warme zomer. We woonden
op de Markt naast Drehfahl in een klein
huis met zo goed als geen tuin en mijn
moeder placht te zeggen: ,,'t Is of de zon
nog eens zo hard van de kerk op ons huis
terugschijnt". Daarom werd besloten
een huis aan de Haaksbergerstraat te
kopen, een huis, waarin een blauwververij gevestigd was geweest. Mijn vader
noemde het Pathmos.
Het was heel klein en lag heel afgelegen.
Aan de straatkafit was wat struikgewas
met daarvoor een pleintje met een walnootboom in het midden, en achter het
huis stonden een paar kersebomen met
een zitje en er lag ook nog een stukje
grasland voor het bleken. Daarachter lag
woeste grond, waar zand werd afgegraven, om het langs de deuren uit te venten.
Tot degenen, die het wegvoerden behoorde ene Jasman. Of het zijn echte naam of
een bijnaam was weet ikniet. Wel, dat hij
begon met een trekhond, opklom tot een
ezel en later zelfs een paard had. Deze
lotsverbetering had hij enkel te danken
aan zijn s~epelheidin het geloof, want bij
elke bekering werd hem iets geschonken.

Deze zandgrond met zijn kuilen was een
groot genot voor ons kinderen. 's Morgens na het opstaan holden we in ons
nachtgoed naar buiten om rond te buitelen in het witte zand. En ook overdag
speelden we erin. Een beek die later in de
Regge uitmondde, liep langs het huis.
Als het water laag was kropen wij onder
de brug en maakten de paarden aan het
schrikken die karren of wagens over de
Haaksbergerstraat voorttrokken.
Het huis was zeer primitief. Een grote
woonkamer, een gang, een paar slaapkamertjes en een keuken. De vloer van de
kamer was van planken en in de vloer was
een tamelijk groot luik, waaraan een ring
zat. Trokken we het luik op dan zagen we
beneden een kelder vol met grote kuipen,
waarin stukken goed werden geverfd.
Jan ooms Piet, van wie mijn vader het
huis had gekocht, beweerde altijd dat
,,als de zwarten in Indië hoorden dat er
een schip met zijn blauwe dril1 in Indië
aankwam ze tot de boksenboord door het
water gingen om er het eerste bij te zijn".
In die kamer stonden in het begin de
meubels uit het hofhuisje van de stadstuin, maar verder stond er zo weinig dat
een blind paard er niets zou hebben kunnen vernielen.

Heel anders
De weg naar Pathmos zag er toen heel
anders uit dan tegenwoordig. Zover ik
mij kan herinneren kwam na het woonhuis van Herman Elderink een grote weide. Die was van Lasonder. Tegenover het
huis was de ingang van de Industrien Sliepsteen

pchml, annex woonhuis van directeur
Van deins^. Daarop volgde het Getfert
met louter weide en bouwland. Op de
hoek HaaWergerstraat-Koningstraat
was een winkel, ik geio~feen herberg.
Daar tegenover aaB de mohterzijde van
.,de straat stonded de lmningshuizen, genoemd naar WUem IE. Li& van de
weg stond de fabriek van Scholtenen dan
volgden aan weerszijden van de straat
bleken. Daar zagje steeds aan een van de
vele sloten wouwen aan het wassen, aan
het uitíegjgen van gewassen goed, of aan
het besproeien v a goed met water door
middel vankenlange&okmet Mos eraan.
Op een kruiirar braohten ze het goed in
een mand naar huis.
Bij een splitshg van de weg (de zijweg
ging naap de Cromhofhbleek) was een
heuveltj~met @Benhouten deur erin. Dit
hdette de aardappelkeider. Het vdkszeggen wilde dat hier buskruit in bewaard
werd. Mwhten de Moffen eens over de
gem komen dan konden we hen door de
lont erin te steke:ngem&kelijktegenhouden. 't ltdw van oorlogmeren was toen
tamelijk prbitief. We warenin elk geval
zo bhangdat W6 er m ver mogelijk van-

Herinneringn an nen sliepsteen
Op t eerste binnblad van .,n Sliepsteen"
steet ne tekening van nen m ~ i sliepn
steen met doaronder nen arign oetleg.
Mer as ik den sliepsteen zee, mer ik aait
deankn an toen ik nogn keend was en tow
in hoes zon ding hadn en broekn.
Bi-j oons stun der een neugns de schop,
luk kleiner as het fotomodel. Hi-j was
ok nich zoo kaantrecht; hi-j har ne
schuune sliepkaant. Hì-j stun luk
scheef. k deank dut de peut nich eavn
laank wadn. Den bak woar n steen duurlöp was lek. Dat was geetiezer en dat zo1
wal n moal kotvroorn weern de weenterdag toen der water in was blievn stoan.
As mien vaar dan wat sliepn wol deer e
der water in en dan zetn e n emmer der
oonder, dun kon e t opvangn en nog wier
bi-jgeetn. Mer ie konn t grei der goed
schaarp op kriegn. En hi-j wör nog wal es
broekt. Te vaak, want ik mos dan dreain.
No, ne schup sliepn dat gung nog wa. En
as moo de schoffel schaarp wol hebn
vuur t eerpel of beetn schoffeln dan was t
nog wal n moal kloar. Mer n biel sliepn
dat doern vul langer en doarbi-j, dan
drokn de vaa de biel zo strak op n steen,

dan was t zoer drain. Dan vrmg ik wal n
moal: ,Boert t nog lang?" t Broodmes
sliepn mos ok mangs gebeurn, want dan
was t te dik wordn. Gewoon g-ebuurndat
op n dreampel van de duur nor de grote
kökn. n Betje wit zaand der op en dan hen
en wier sliepn.A'j datfleenk hard deudn
dan vleugn de voonkn der of: Ik heb der
vaak bi-j stoan.
Het slimste kwam zoo tie@ de heuitied.
Dan mos der grös wordn meaid met de
grösmesien. Doar mosn n heel stel mesn
vuur wodn slepn. n Stuk of veer har mien
vaa der wal en an elk mes zatn zeuvnteen
meskes dee an twee kaandn mosn wodn
slepn. Dat was n heel weark en ze wadn
hier in Zuud-Esmarke nog wa n moal
wier kepot met al dee steen in de groond.
Dat ts lang oaweral nich t zölde.
Later hef mien vaa n sliepsteen luk mechaniseerd. Hi-j hef n jìetsnrad op n
dreier van n sliepsteen monteerden toen
met n reemke um n motor van de waskemesien. Toen leup t vanzulfen ik hoovn
nich meer te helpn. Mer ik heb der nog
wa vaak nor stoan kiekn.

Mijlpaal
Daarna w a het enige dat aan menseíijke
bewoning dwd denken een rij van zes/
zeven kleine arbdhrswoningen aan de
linkeskaat, waarvan het laatste een kruidenierswinkeltje was, 's avonds door een
flauw oliepitje varkht. En dat pitje was
in de duisternisaltijd een mijlpaal op weg
naar Patbmos. Omdat we in die tijd veel
roversgesoliiedmhmn lazen gingen we
als het donkw was altijd met schrik over
de weg.
En dan W ~ W
er nog Rotsjaan, die een
herberg had. Hij was weduwnaar en zijn
enig @d Mina was mijn vriendinnetje.
Prls Rotsjam even w% moest pasten Mina en ik op a e t caft&Kwam er esn boer,
die een &i8 faezel begeerde dan stonden
Mina en ik achter de toonbank, waar we
nauwelijks over heen Jranden zien, om de
gast te bedienen. Mina was reeds geheel
tot de geest vim het vak doorgedrongen.
Toen ik haar eens vertelde dat ik met
vader en moeder naar Holland ging zei
ze: ,,Dan gee's noar Schiedam".
(wordt wmolgd)

Deze fit0 laat een mobiele sliepsteen n'en. een met een fiets te vervoeren en door
diezelfde flets op de staander aan te drijven sliepsteen; een paar jrrar geleden in
Portugal door een paar vakantiegangers gefotografeerd.
/met donk omlnneLies Oos$erbmn. Tilburg).

75 jaar ,,Ons Huis"
Qolkshuisvesting in Enschede
Vóór 1850 was ons land één groot armenhuis. Het gebrek aan technisch kunnen
was erg groot. De massa was arm, weinig
ontwikkeld en gewend om te berusten.
Goed onderwijs kreeg d e e n de gegoede
stand. Uit vrees voor relletjes en ter genoegdoening van eigen geweten, kwam
de liefdadigheid van de grond.
Samen met de industrialisatie, in de
tweede heift va6 de vorige eeuw, antwaakte de belangstdihg voor de volkshuisvesting. Ondanks het feit, dat die
interesse bij de ovexheid totaal ontbrak,
sloegen de toenmalige Enschedese werkgevers de handen ineen om op dit terrein
toch iets te doen. In 1861 richtten zij de
Enschedese bouwvereniging op. Het doel
was,, woningen te verschaffen aan alleen
arbeiders, die geen financiële ondersteuning, van welke instelling dan ook, ontvingen. Het was een k a e i d e n begin.
Maar het dwingt zonder meer respect af,
dat de textielbaromen uit die tijd ook
aan woningbouw voor minder draagkrachtigen-hebben gedacht. Volkshuisvesting op grote schaal ontbrak geheel,
dmdat er een ingeroest vooroordwl was
tegen alles wat op overheidsbemwiing
leek. Revolutiebu~víerdehoogtij, goede bouwverordeningén kende men toen
naiiwelijks, verhilingea in en buiten de
wosiiegen kon men
verhinderen.
Stqeds meer vexzetten de. economisch
zw&keren zich tega &ze misstanden.
Wet r e d t m t van dit protest was, dat de
woningwet van 1901 tat stand kwam.

In J1901 kwam de woningwet, waarin
men oda.regelde.: degemegntelijkebouwuerordening, de verbetering van woningen, krotopruiming, stadmitbreiding en
g e m van rijk- en gesmentewege aan
bouwveie.oigingen. Het dot$ van de velenigingen moest wel zijn, dat zij werkzaam waren bi het belang van verbetering van de volkshuisvesting, door gaede
waningen te stichten.
Deze 6et legde heit Winstbbogend particulier initiatief op het gebied van de woqingvoorziening sterk aan banden en het
fundament voor de woningbouw door
vereggingen en gememten werd gelegd.
De kapitaalverschaffi door de rijksoverheid werdeh deze wet pregeld,
Eind l899 werd door het christelijke Patrimonium en de katholieke, arbeidersvereniging, de coilperatievebouwvereniging ,,Helpmekaar" opgelicht. Later
sloot. de christelijk-nationde werkmansbond zich bij hen aan. De fabrikanten-

vereniging had aanvankelijk haar steun
toege~egd,maar dit had verder geen vervolg.
Burgemeester Edo Bergsma bood hulp
aan door met de heren Hendrik ter Kuile,
W.C. Gelton, dominee Schrieke, G.B.
Holst, G. Elhorst, GA.SIuymer, Dr. A.
M e n s en H. Kamp jr. een commissie
samen te stellen om te trachten het plan
van de arbeidersverenigingen alsnog te
verwezenlijken. Dit gelukte in eerste instantie. Aan de Lipperkerkstraat kwamen vijfentwintig aan alle eisen van zindelijkheid, zedelijkheid en hygiëne voldoende en bovendien fraaie woningen tot
stand. Het waren zogenaamde huurkoopwoningen. De wekelijkse huur, inclusief aflossing, was f 2,5O.

Voordat op 1 september 1911 de katholieke bouwvereniging ,,Ons Huis" werd
opgwicht, was nog op initiatief van burgemeester Edo Bergsma, in 1907 de
bouwvereniging ,,de Volkswoning" tot
stand gekomen.
Het bestuur, waarvan drie leden bewoners waren, bestond uit de heren: H. Verveld, voorzitter, G. Ditters, secr. pem,
Lipperkerkstraat 128, onderwijzer; H.
Dalenoord, W. Schreurs, Lipperkerkstraat 140, fabrieksarbeider en F. v.d.
Veen, Lipperkerkstraat 156, politieagent.
Na enige tijd hoorde men echter niets
meer van deze bouwvereniging.

Oprichting
Op 1 september 1911werd de r.k. bouwvereniging ,Ons Huis" opgericht.
Initiatiefnemerswaren: de r.k. arbeidersvereniging en ,,het plaatselijk comité der

Katholieke Sociale Actie". Aanleiding
waren de destijds heersendewoningnoad
en de slechte woontoestanden.
Om te kunnen staten had men natuurlijk geld nodig, Er werd f 5.650,- bij elkaar gebracht door ehkele pgrtidieren,
de Katholieke Arbeiderswrenigiag, de
Spaarbank Provideatia en de St. Vincentiusvereniging.
De eerste bestuurdeden waren de heren
J. Pas, J.Th.N. Ni~jkamp.T E i L Clement~en W.F. Harmelink. Vanaf 1912
we~dhet bestuur bijgestaan door een
rwd van commissarissen, waarin twee
afgevaardigden van de gemeente zitting
hadden.
In P912 werden de eerste 23 woningen
gebouwd aan de Steenweg. Deze kostten
f 2.036,- per womng. De huur bedroeg
f 2,25 per week, wat toen inhield dat men
15-20% van een normaal weekloon aan
huur moest betalen.
De bouw van,voornoemde 22 woningen
werd weldra gevolgd, namelijk in 1914,

door de stichting van 45 woribgen op
aangrenzende bouwterreinen (Kíbbeltsweg e.o.).
De oorlogsjmen van 1914tot 1918brachten stilstand in de bouwwerkzaamheden,
met als gevolg, dat er na de oorlog in het
land een nijpend woningtekort. bestond
van naar schatting 85.000 wodngen.
Tot en met 1928, het uitbreken van de
economische crisis, kwamen 520 woningen tot stand in de omgevineen van
Steenweg, Blijdensteinlaan,, Faberstraat, Wootdriksweg, LaaressiQgel en
Hogelandsingel. En tijden6 de crisisjaren
(1939) nog eens 70 stuks op het Stevenfeme, zodat in 1940 toen de oorlog uilibrak, het woningbestand in totaal 590
woningen omvatte.

Oorlog
Oorlogsrampen bleven de vereniging
niet bespaard. In totaal werden 40 wonin-

huurkontrakt gebruikt.
De korporaties hebben een centrale registratie van woningzoekenden, teneinde
duidelijkheid te verschaffen aan woningzoekenden en woningbouwverenigingen.

Bewonersparticipatie

gen vernield en 290 beschadigd. Op 22
februari 1944 werd ook het kantoor van
'de administratie getroffen, waardoor het
gehele archief verloren ging. De totale
oorlogsschade bedroeg f 400.000,-. De
herstel- en herbouwkosten werden nagenoeg geheel door molestvergoedingen
van het Rijk gedekt.
De ontstellende woningnood van na de
oorlog is overbekend.
De nieuwbouw, na de oorlog, kwam zeer
moeilijk op gang. Het werd 1948 voordat
voor de vereniging de eerste 52 woningen
gereed kwamen; in 1949 uitgebreid met
nog 70 woningen.
Tussen de daarop volgende jaren en heden steeg, nagenoeg ononderbroken, het
woningaantal tot boven de 3500.
Bij deze woningen zijn 2 12 bejaardenwoningen inbegrepen, waarvan de laatste
23 onlangs op het Oogstplein zijn gerealiseerd.

noopte tot beperking van het gebruik van
energie, kwam er vraag naar isolatie van
de woningen. Ook deze materie is driftig
ter hand genomen, zeker in geval van
renovatie.

,,Ons Huis" heeft evenals andere bouwverenigingen ook een medewerk(st)er bewonersparticipatie aangesteld, die luistert naar de verlangens van de bewoners.
Zij heeft er voor gezorgd, dat-in elkcoinplex een bewonerscommissie functioneert.
Thans worden de bewoners via twee vertegenwoordigers in het bestuur in staat
gesteld het toekomstige beleid mede uit.
te stippelen. Wat dat betreft is er in de
loop der tijd gelukkig veel veranderd.
Een volgende stap zal wel eens kunnen
zijn, dat ook het personeel van de bouwvereniging een stem in het kapittel krijgt
om het gezamenlijke doel te bereiken:
voor een ieder die het nodig heeft een
goede woning in een omgeving, waar men
zich thuisvoelt.

F. te Lintelo

Sloop
In het recente verleden zijn ettelijke woningen van het oudste bestand gesloopt,
en vervangen door nieuwbouw. Het eerste projekt was het huidige Ericapad en
omgeving, op het Ribbelt, (welke in 19 12
en 19 14 gebouwd waren) en het tweede
aan de Blijdensteinlaan op het Lasonder.
Tot sloop werd overgegaan als om woontechnische of financiële redenen geen
verbetering te bereiken viel.
Na 1945 kwam geleidelijk de modernisering van de wooncultuur, waardoor de
centrale verwarming zijn intrede deed.
Trouwens, de ontdekking van de gasbel
in Slochteren was ook niet vreemd aan de
aanpassingen. Indien technisch mogelijk
werd in verouderde complexen renovatie
toegepast. Dit gebeurde als het overgrote
deel van de huurders het daarmee eens
was.
Toen in 1973 de oliecrisis ontstond en

Her

OD

22 oktober 1982 zeopende kantoor van ,,Ons Huis" aan de Eeftinksweg.

Samenwerking
Alle zeven Enschedese woningbouwverenigingen hebben zich verenigd in een
Federatie. Deze heeft tot doel om gezamenlijk te zorgen voor de Volkshuisvesting in Enschede.
Er wordt onder meer overlegd over nieuw
te bouwen woningen en welke korporatie
gaat bouwen. Ook wordt overlegd over
eventuele renovatie van woningen. Verder wordt geprobeerd alle korporaties
zoveel mogelijk op dezelfde manier te
laten werken, zodat er duidelijkheid ontstaat naar de bewoners. Voor alle korporaties wordt eenzelfde huurreglement en

Bronnen:

-

Gedenkboek, gewijd aan het werkder woningbouwverenigingen in
Nederland (1938) .,Beter wonen" uigave van de .,Nationale woningraad".
- Messing. F.A.M.: .,De emancipatie van de arbeidende klasse in
Nederland".
- Statuten van de Enschedese bouwvereniging.
- Persbericht. uitgegeven door de woningbouwvereniging ,,Ons
Huis". ter gelegenheid van de opening van haar kantorencomplex
aan de Eeftinkweg 50 te Enschede.
- Jaarverslagen woningbouwvereniging ..Helpmekaar*'. 190019011902.
Jaarverslagen woningbouwvereniging .,Ons Huis". 191 1-1945.
- ,,Vereeniging de Volkswoning 1907-1932". gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der vereniging, bestemd voor
aandeelhouders en belangstellenden.

-

Grote collectie boeken
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Ontdek onze feestelijke kanten
De NMB denkt met u mee.

Walstraat 10
7511 GH Enschede
Tel. 053-305597

BOUWERS VAN NU
EN MORGEN
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Ko" van Deinse en het Twentse

volkslied

Hebt U wel eens gezongenvan: ,,Er ligt tussen Dinkel en Regge een land, ons schone en nijvereTwente?" Als
een geboren Twent bent, kent U deze regels natuurlijk van buiten. Het zijn de eerste regels van het
,,Twentse Volkslied".
Ik woonde tot voor kort op het ,,Hogeland". En wel in de J.J. van Deinselaan. Op het naambordje van deze
laan staat: ,,J.J. van Deinse (1867-1947). Dichter van het Twentse Volkslied". Wie was deze Van Deinse?
Bijzonderheden over zijn leven en werken vond ik in een opstel van zijn zoon Sander in het 18e Jaarboek
Twente (1969).

De Van Deinses komen oorspronkelijk
uit België. Deinse (of Deinze) is een
Oost-Vlaamse stad, 20 km ten Z.W. van
Gent. Later vestigden zij zich in Zeeland. Dr. A.J. van Deinse (1 823-1896)
werd geboren te Hulst (Z.-Vl.). Zijn vak
was wis- en natuurkunde. Hij was gehuwd met C.S.D. van Dishoeck. Ook een
bekend Zeeuws geslacht. (Dishoek is een
dorp op Walcheren, iets ten N.W. van
Vlissingen). In l863 werd Dr. van.Deinse
benoemd tot Directeur van de Industrieschool te Enschede. Daar werd op 6 januari 1867 zijn zoon Jacobus Joannes
(,,Ko") geboren. Deze bezocht, na de
lagere school, het instituut van zijn vader. Hij behaalde er in l885 het einddiploma. Zijn vader meende dat hij niet de
middelen bezat om zijn zoon te laten
studeren. Deze besloot daarop onderwijzer te worden. In 1887 behaalde hij het
diploma, en bleef ,,schoolmeesterv tot
1889. Zijn beginsalaris was f 550,- (niet
per maand, maar per jaar). Jaarlijkse
verhogingen: 25 gulden. In 1889bedroeg
zijn salaris dusf 600,- per jaar (50 gulden
per maand). In 1896 trouwde hij met
Hendrika Bloemendaal, dochter van het
hoofd van een school aan de Zuiderhagen
(naar dit schoolhoofd werd deze school
later ,,Bloemendaalschool" genoemd).
De ,,liefde tot zijn land" was Ko van
Deinse blijkbaar van meet af aan aangeboren. In 1895 schreef hij, met Dr. Benthem (naar wie de Dr. Benthemstraat
werd genoemd), en zijn (a.s.) schoonvader, een ,,Gids voor Enschede en Omstreken". In 1889 vroeg E. Jannink, van de
firma Gebr. Jannink, aan de jonge Van
Deinse of deze bij hem in dienst wilde
treden. Ko zei ja en heeft van dit besluit
nooit spijt gehad. Hij bleef de fabriek van
Jannink (aan de Haaksbergerstraat), gedurende drie generaties Jannink, trouw
als ,,Chef de Bureau". In deze fabriek is
nu het Textielmuseum gevestigd.
Van Deinse ontwikkelde zich meer en
meer tot de kenner van Twente en Twentse folklore. Hij schreef op dit gebied tal
van artikelen en hield vele voordrachten.
Van 1905 tot 1937 was hij voorzitter van
de Oudheidkamer Twente. Daarbij
maakte hij kennis met een andere minnaar van Twente, t.w. J.H. van Heek, lid
van het bekende Twentse fabrikantengen Sliepsteen

Ergo bibamus
K0 Van DeinSe was, met vele andere
tabelen , lid van de Sociëteit (of Club)
,,De Aap". Ik heb niet kunnen achterha-

Johann W o l f g a n g Goethe, i 8 1 0
Man Eberwein, 181j
1775 - 1831
w.

-

w

Er-go bi - ba - mus.
sind wirver - sammelt zu löb -li-chemTun,drumBru-dm-chen:
iHier
die Ui-u.sie klin-gen,&- sprkhe, sie ruhn; be - her - U- get: Ergo bi - bi - mus 1
Ich hat - te mein freund-li-ches Liebchen ge da dacht ich mb:Er-go bi - ba - mus
l und
dte mich fr-dlica.da
IieB sie mi& stehn: ich baif mir und darbn.Bi - ba - mus!\
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herr - li- ches E r - go bi - ba - mus, ein herr - li- ches E r - go k - ba imst - li- chen E r - ao bi - ba - mus. beim tröst - li-chen Ei - EO bi - bi -

- dus.

- mus.

3. Mich ruft mein Geschick von den Freunden hinweg; ihr Redlichenl Ergo bibamusl Ich scheide von
hinnen mit leichtem Gepack; drum doppeltes Ergo bibamus! Und was auch der Filz von dem Leibe
sich schmorgt, so bleibt fur den Heiíern doch immer gesorgt, wei1 immer dem Frohen der Fröhliche
borgt; 1:drum. Bruderchenl Ergo bibamusl :l
4. Was sollen wir sagen zum heutigen Tag? Ich dachte nur: Ergo bibamus! Er ist nun einmal van besondereui Schlag; drum immer aufs neue: Bibamusl Er fuhret die Freude durchs offene Tor. es glànzen
die Wolken. es teilt sich der Flor, da scheint una ein Bildchen, ein göttliches var; I: wir klingen und
ringen : Bibarnual I:

slacht der Van Heeks. Toen het Rijbmuseum Twenthe werd gesticht (1930) bewerkte J.H. van Heek bij de Minister van
O.K. en W. dat Van Deinse, ondanks zijn
bescheiden opleiding, conservator werd
bij dit museum. Hij bleef dit tot 1937.
Toen ging hij met pensioen. Niet van het
Rijk overigens, maar van Jamink.

len waar deze zonderlinge naam voor een
club vandaan komt. Op de bijeenkomsten werd een clublied gezongen op
de wijs van het Duitse studentenlied,,Ergo bibamus" (Laat ons dus drinken).
Toen zijnmedeleden van ,,De Aap" er bij
,,Ko" op aandrongen dat hij een Twents
(vervolg op blz. I S )

VragÌenstaat vrij !
Wij geven u geheel vrijblijvend alle
gewenste informatie over:
o verkoop van uw huis
e taxatie van de verkoopwaarde
e hypotheken en verzekeringen
o koophuizen in de regio
o financieringsmogelijkheden
o subsidies en gemeentegarantie

MEUBEL
STOFFEERDERIJ

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

Uw stml ot 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!

Hogelandsingel1148,Enschede. Teiekm 053310210

Onívangt U nog geen Ifjsten van nieuwe en onlangs verschenen
streekboeken?
Vul dan onderstaande bon v~lladigin en U onvangt deze
.
streeklijeten elk $! jaar kostenloos.

Naam:

................................................

IK

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

STICHTING HERVORMDE U(TVAART0WDERNEMINQ

................................................
...........................................

Adres:
Plaats/Code:

Enschede 1940-1B45 (nog enkele ex.) .........u.
Enschede's bewijáii in beeld
,De openbane lagere en kleutersdiden
Sn Enschede en Lonneker 1645-1865 ..a.........
Lonneker in het verleden
475 jaar strniatnmnm Ensdw.de
Enschede ve~lsdentijd
Alisdokrimnogzomin..,
Nistotievan Enschede
Site4 en land wan Twente
Enschede in oude ansichten dl. 1en B
Un&W In oude ansichten dl. 8
Historisch sfadsalbum Enschede
De Jgemeenschap te Enmhade
Onderneming & familisme (m,Heek & Co.)

................. ff 59,95
32,50
f 70,00
......................
t 33,50
....,.B.........
f 11&l
....................
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.
f aIm
....................
f 29,50
......................
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.
f 39$ü
...................I.-.
ft(rS,75
....... f25,00f 3?,50
p.d.
...............
..............=
43,a
..........
f %,N
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Portiet van Enschede
Gerh. Janninlr & Zn.
Sohering en hslag
Enschedem toen op brtefpapier
StadshetdenEnrehede

.............

...........

f

f

van f3!2@ voor f 15,W
van f3550 voor 515,00
van f41,50 voor f3;250
van f26,50 voor f 7,W
van f23*50voor f 8,00

AULA HERVORMDE
UITVAARTWDERNEMING
Met ruime parkeergelegenheid

UITVAARTVERZEKERING OP
INDEX@ASIB
DH houdt in dat het venekerd (aanvangs)kapitaal
Jaarlijksstijgt met 5% tot het overlijden van de
verrekerde.

DE PREMIEBETALING IS
TIJDELIJK EN STIJGT NIET
Correcte verzorging van begrafenissen en
crematies.

StreeRboWRandM Wi@kam

Stichting Hervmmde
Uitvsiartonderneming

de Heurne 24 7511 GX Enschede
tel. 053-312773

Vanriksingel 141,7512 EL Enschede*telefoon OS3321955

n Sliepsteen

Het Erve Honhof
Het Erve Honhof aan de Honhofsweg 20
werd reeds genoemd in het jaar 1325,
toen de Heer Steven van Drinen deze
boerenplaats verkocht aan Hendrik,
Graaf van Solms, Heer van Ottenstein,
een dorpje achter ~lstatte.')Het was één
der belangrijkste erven in de Grote Boermarke, later Eschmarke genoemd. Dit
blijkt o.a. uit het Holtingsbesluit in 1530,
waarin gesteld werd, dat op het Honhoff,
het Lippinkhoff, het Crumhoff en de
Wolterinkhoff een goede beer en bul1
(stier) moesten staan. Ging zo'n beest
dood, dan moest er binnen 6 weken een
nieuwe zijn. ')

-

7

!

- 2 1772

berent Bonhoff
?
1723

1694
Jan

Harmken Spíjle
?
na 1752

I

-

C

-

1695
1796
Bermen
a l i a . Kofstede

;an Bonhoff
a l i a s Spíjlo

i

Deze hypotheek werd in 1688 overgenomen door een groep Amsterdamse geldschieters, waarvan mevrouw Geertruid
Bicker, weduwe van Joan Deutz, de belangrijkste was. 4,
Met het opgenomen bedrag financierde
de Graaf een oorlog die hij zou verliezen,
met als gevolg dat hij rond 1704 niet
meer aan zijn verplichtingen kon voldoen.
De Amsterdamse crediteuren namen
hierop contact op met de gezamenlijke
meijers van deze erven, en op 5-1-1705
werd een contract gesloten, waarin de
meijers zich verplichtten de betreffende

Drie dochters, Elisabeth, Hendrina en
Geerdje, werden boerin op resp. de erven
Heutink, Mensink en Kwinkeler, een
vierde genaamd Harmke trouwde met de
fabrikeur Jan Jannink; en de vijfde, met
de weduwnaar Jan Lippinkhoff op het
gelijknamige erve. Daar de kinderen van
Jan Lippinkhoff uit het eerste ,,bedde"
(huwelijk) recht op het erve Lippinkhof
konden doen gelden 6 ) , moest de uit het
huwelijk van Jan Lippinkhoff en Jenneke
Honhoff in 1749 geboren zoon Gerrit
naar wat anders omzien. 7,
Nu terug naar de opvolging van het geslacht op het erve Honhoff. Zoon Jan
erfde de boerderij en landerijen. Uit niets
blijkt, dat hij vrouw en kinderen heeft
gehad, en in zijn testament van 24-51772 laat hij al zijn bezittingen na aan
zijn nicht Janna Mensink. Zij moet echter hiervoor aan de familie f 3.540,- uitkeren. Janna is dan nog ongehuwd. Zij
trouwt echter zeer spoedig met haar neef
Gerrit Lippinkhof, en zij noemen zich

Geerd~e
(wed. v.

1699
El~eabdthi Jan Heutink
op ' t Heutink

+

+ 1710

1700

Geerdjo s Barmen Hulzik
a l i a a Kwmkeler

Jennekp

l

~ a n
Lippinkhoff
op Lippznkhof

-

i749
1833
Gerrit Lippinkhof
a l m e HonhoP

l

2 1717

5 1718

Bendrina

Harmke s Jan Juinmk

l

r

Rsrmen nensink
op ' t Hensink

i745

( fabrikeur)

- 1792

Janna Meneink
1773 i- vbbr 1802) Jan
1775 Jennaly8&Rendrik i i u l n k (op ' t Holeik)

1777 Harikel,q2Harmen

1767

Derkink (op ' t Derklnk)
1836 Rernardus (oegeh., zie teket)
1843 Jan Hendrik (aannemer) r Gerritdina Berenbroek
1846 Hermannua (ongsh.. op de Belder)
1849 Gerrit Jen i Gerritdina Tegeler (op de Kempar)
i858 Fenneke x Herman Lippinkhof
jong overleden
klndsren
--.en nog enkele andere

-

- v66r 1806
Janna

-1802
1780
L 1 8 0 6
1814

-

i

Varrik ( o p 't Varrik)

Fennek* Hulr.ik

Hcrmannus t e r Weel. ( i a b ~ i k e u r )

l830 Gaerdji Wooldr~k
1830 Fredcrik

- 1815 Jan Huaan

-

Stamboom HonhoflLippinkhoflVa~ik.

Onverklaarbaar is dan ook, dat de toenmalige landmeter J.G.H. de Vries Hofman, die rond 1830 de eerste opmetingen
voor het kadaster verrichtte, de streek
rondom deze boerderij ,,de Wilminkshoek" noemde. ').
Door onderlinge huwelijken tussen de
adellijke families in Ottenstein, Burgsteinfurt en Bentheim wisselde de eigenaar van dit erve nog al eens (door vererving). *)
In 1687 nam Graaf Frederik Mauritz
van Bentheim Tecklenburg van de Heer
Ter Beke een bedrag van f 27.000,- op,
met als onderpand zijn meest vp-af gelegen bezittingen, namelijk de erven Leeffert, Riet Jan en Thiesink in de Rutbeek,
Bos in Driene, Hesselink in Twekkelo
Bruggink in Usselo/Geednkszijde en
Lippinkhoff, Walmink, Hunhoff, Crumhoff, Schipholt en Bult in de Eschmarke. 4,
n Sliepsteen

erven voor f 27.000,- over te nemen.
Noodgedwongen ging de Graaf met deze
verkoop akkoord, echter onder voorbehoud, dat hij nog 2 jaar in staat gesteld
moest worden de erven eventueel voor
gelijke prijs terug te kopen. Vandit voorbehoud p f t hij echter geen gebruik gemaakt. )
Het was Berent Honhoff, gehuwd met
Hermken Spiele, die het erve Honhoff
vrijkocht 4), en daarmede van horige boer
vrij man werd. Zijn broer Jan trouwde
met Geerdje, weduwe van Jan Spiele en
noemde zich Jan Honhoff alias Spiele.
Berent Honhoff en Hermke Spiele kregen 2 zoons en 5 dochters. Zoon Hermen,
waarschijnlijk op een na de oudste van
het stel, wordt later genoemd Hermen
Honhoff alias Hofstede, en stierf in 1796
op het Honhoff. Kinderen had hij niet
(meer?), gezien de inhoud van zijn testament van 22-1-1790.

Honhof, echter nu met één f. Op 20-61773 wordt zoon Jan geboren, die echter
al voor 1802 overleden is. Verder komen
nog de dochters Jenneke (1775) en
Harmke (1 777).
Beide dochters én vader Gerrit, die inmiddels weduwnaar was geworden, trouwen in 1802, resp. op het Holzik en het
Varvik, terwijl de vader met de jongste
zuster van zijn schoonzoon Hulzik trouwde en op het Honhof bleef wonen. Het
zou interessant zijn te weten, of dit een
bruiloft met 3 paren tegelijkis geweest. *)
Vader Gerrit kreeg uit dit tweede huwelijk een dochter, die met de fabrikeur
Hermannes ter Weele trouwde, en uit
zijn derde met Geertje Wooldrik 2 zoons.
Een ervan stierf binnen een jaar, terwijl
de ander evenals zijn moeder in 1830
stierf.
Op 80-jarige leeftijd zat Gerrit Honhof
dus weer alleen op het Honhof. Ziljn

Verzekerd Spaarplan.
Een nieuwe manier van
sparen, met een hoge, vaste rente,
gecombineerd met een voordelige
verzekering op uw leven.Ziweet
van tevoren het eindbedrag en dat
komt er zeker.

U spaart tussen de f 50,- en
f l .000,- 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.

"u*
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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 eenvoudigegezondheidsverklaring is voldoende.
Het ABN Verzekerd Spaarplan.

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

-

ize Hölterhof = moeilijk te vìnde

-

J3 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
Hölierhofweg 325
7534 PT Enschede
Tel. 053-611306

-Woar 't heet bleuil zo mooi
En 't ven lig zo wied
Doar is 't goed wèn
In de Zommertied"
Rondom het huis k gen de terrassen, ingebed
tussen de bloemenfordeis. terwijl de 100 jarige
elken rond het huis op warme dagen zorgen voor
koele plekjes.
Wij zien U graag in ons hotel Huize Hölterhof,
gebouwd op één van de stilste en fraaiste plekjes
rond Enschede, aan de rand van het
natuurreservaat het Aamsveen.

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

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 bi] 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

I55-PLUS VAKANTIEWEKEN

oudste dochter op het Holzik had geen
kinderen, weshalve hij Gradus Varvik,
de tweede zoon van zijn jongste dochter
uit het eerste huwelijk liet komen, die in
183 1 trouwde met Janna Tegeler en het
Ed overnam.
Hun oudste zoon Bernardus bleef ongehuwd op het Honhof, terwijl de tweede
zoon Hermen op het wonnershuis .,de
Preke" ging wonen, nu een verbouwde
boerderij aan de Zuidesmarkerrondweg
346. Voor da twee andere zoons werden
boerderijen gekocht, terwijl de laatste
aannemer werd. Beide dochters trouwden, de een op het Derkink en de ander op
een boerderijtje bij bet Eeftink,
In 1893 kocht Hermen het .Honhof van
zijn broer Befnardus en ging er weer
wonen, Nazaten van hem oefenen thans
nog het boerenbedrijf uit op dit eeuwenoude erve.
In de steen boven de niendeur staan de
tekens
1699
1800 GHh (Gerrit Honhof)
terwijl de steen in de voormuur aangeeft
t l h v (Hermen Varvik)
R.G.Lh (Rosine Gerritdina Lippinkhof)
1899
B. Luchtmeijer.

Een slimme

raaf
Het was in de zomer van 1881. Het
woord sport was nog maar nauwelijks in
Engeland uitgevonden en de Twentse
jeugd moest zich toen wel op andere wijze vermaken en zich lichamelijk oefenen
b.v. door het springen over sloten, het
beklimmen van bomen, het bespieden
van vogels, enz.
Z o verging het ook Julius Scholten, de
vader van mevrouw van Heek.
Bij kennissen op het Holzik was een ravennest. De boom werd beklommen en
een jonge raaf werd meegenomen naar
het ouderlijk huis, het Scholtenhuis,
aan de Hengelosestraat 24. In de grote
tuin achter dit huis, die grensde aan de
Kloosterstraat, werd de raaf na verloop
van tijd vrij gelaten, en deze zat dan
graag in de dikke boom, die de grote
brand van 7 mei l862 dan wel had overleefd, maar daarvan nog wel de brandsporen droeg.
De raaf vloog niet weg, want hij werd
maar al te zeer verwend, en ging de vader
van de jonge Julius een eindje in de tuin
wandelen, dan wandelde de raaf mee,
terwijl hij steeds probeerde hem in de
hakken te pikken onder de uitroep: ,,Dag
baas, dag baas"!
n Sliepsteen

Erve Honhof, voorjaar 1986.
I ) notitie C.J. Snuif, archief Oudheidkamer Enschede, Nr. GE'E
24A. Origineel in Algemten Rijksarchief's Gravenhage, Coll.
Limburg Stirum, paquet C19
2) C.J. Snuif
3) Kadasterkaarten van ca. 1830,kopieën Oudh.-kamer,Enschede ,
4) Verkwpakte Honhof e.a. Rechterlijk Archief, Rigtersambt En-

schede. doss. 1 I-Zwolle.
5 ) Testament 22/1-1790, Rechterl. archief. Zwolle.
6) Huisarchief Lippinkhof no. 9; 9/12-1747. 0udh.k. Enseh.

Toen Julius de vogel reeds geruime tijd
had gehad, was hij op een kwade dag
plotseling verdwenen. Hoewel de hele
buurt werd afgezocht, bleef hij onvindbaar, totdat men op zekere dag hoorde,
dat zich bij een boerderij in de omtrek
een raaf moest bevinden.
In de verte zag Julius de grote zwarte
vogel op een weidepaaltje zitten. Toen
hij dichterbij kwam, wist hij, dat het zijn
vogel was, want opeens riep de raaf
,,Dag baas, dag baas,,, en ging op zijn
arm zitten.
Gewillig liet hij zich weer meenemen
naar huis.

volkslied zou dichten, heeft hij dat gedaan, en wel op de melodie van ,,Ergo
bibamus". Hij deed het echter niet van
harte en schreef zijn tekst dan ook in het
Nederlands. Er bestaan geen echte
Twentse liederen, zei hij. En: ,,De Twentenaar is niet zang-lustig". Toch werd
,,Er ligt tussen Dinkel en Regge een
land" een groot succes. Het lied sloeg in,
en wordt nog steeds gezongen. Het telt
vier coupletten. De ,,Kreenk vuur de
Twentse Sproak" heeft een paar jaar geleden gezorgd voor een vertaling in het
Twents.
Wat de melodie betreft, tenslotte nog het
volgende. De tekst van ,,Ergo bibamus"
is van niemand minder dan Goethe en
begint als volgt: ,,Hier sind wird versammelt zu löblichem Tun, drum Briiderchen: Ergo bibamus". De wijs is van de
Duitse componist Max (eigenlijk Traugott Maximilian) Eberwein (17751831). Deze was dus een tijdgenoot van
Beethoven. Mijn muziekencyclopedie
zegt van hem dat Goethe hem zeer waardeerde. Eberwein schreef dan ook (onder
andere!) twee opera's op libretto's van
Goethe. T.W.: ,,Claudine von Bella Vista" en ,,Der Jahrmarkt von Plundersweilen". Ik betwijfel het of ze ooit nog
ergens uitgevoerd worden. Mij zijn ze in
elk geval geheel onbekend.

Sprökke
Wi-j won? a wa meer as tweehoonderd
jour in dit hoes, zeur de boer doo braann
m zien spil daal.
t Geet krek as in t febriek, zear de vrouw
doo haar n stoark weer wat joonks brach.
Zoo zee'j nog moa1 wat van de weald,
zear de boer doo veurn e met t rad n
graavn in.
Woar blif de tied, zear de boer doo stun
m t allozie stil.

7) idem no 10. 7/2-1753. Oudheidkamer Enschede.
8) Boedelscheiding Honhof. in huisarchief Holzik 1 / 4 1 802; Burgerlijke stand en doopboeken.

H.L. Rogge.
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uit en over uw streek

Verkrijgbaar
bij uw
boekhandel

. HI&TQM~~H
STAEWALBUR~
VAN EWHEDE
Boor Jahan Buuitsiwk.
Een \uniek boek met b9jnec 300 oude foto's,
Vergezeld van =n uihrnerige tekst dom de
kenner bEj uitst$k van ou&Ens&ede . f43,50

.

M n hlSor@eh ovadcht van de bodrs g e
meentS.te Enschede tussen 1W em 1945 met
authentieke foto's an In%wvieuws dooi. de
auteur. ........................... f26,50

HISTORIE VAM ENWREDE
door G.J.I. Kokhuis.
Een uniek stuk geschteds~hrijvtn~
over Enschede van de vroegste geschiedenis tot en met de
na-oorlogse tijd: 225 pagina's met authentieke
illustraties.
f 41,M

........................

AL W DE KBM OOK NOG 20 MIN
door M. Bosch en 6.Jagt.
Een gioeá gedo~umemkeerde>enroyaal garllustreerde uitgave over twee oude VoEkswkJkende
Rrlm en Sebastupol in Enschede,
ll6 pagina's.
129,50
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STADSHEIBEN
V&N~&WCMEDE

door Riws HerZsenhergj en Ton Dínssen.
Foto's: Jan Bokkerink.
11.8 kunslwerken in Ens~hed.8met tdlchmde
tekst.
f &OO
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