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SHSEl-informatiebord geplaatst bij monument vuurwerkramp.

Foto’s: Harry van der Sleen

Nieuwe herdenkingsbordjes geplaatst
De vuurwerkramp is op 13 mei alweer
17 jaar geleden, maar bij de meeste
Enschedeërs is de herinnering nog
steeds levendig en levend. Dat is niet
zo voor bezoekers van elders die de
architectonisch en stedenbouwkundig
interessante wijk Roombeek bezoeken.
Zij zien het monument, maar weten
niet altijd meer waarvoor het er is.

D

e Stichting Historische Sociëteit
Enschede – Lonneker (SHSEL)
heeft daarom op de plek waar de
vuurwerkramp ontstond twee
informatieborden laten plaatsen. De teksten op de bordjes zijn in het Nederlands
en in het Engels, omdat er nog steeds
bezoekers uit alle windsteken naar deze

plek komen kijken.
Vijf jaar geleden, op 6 mei 2012, heeft de
SHSEL 150 jaar na de grote stadsbrand
van 1862 een zwerfkei laten neerzetten
op de plek waar de brand destijds is
ontstaan.
De zwerfkei staat op het H.J. van Heekplein bij de overgang naar de Kalanderstraat. Ook bij deze kei is onlangs een
informatiebord geplaatst in opdracht
van de SHSEL. Een filmpje van de officiële onthulling van deze steen is te zien op
https://www.youtube.com/watch?v=qhvP0IFZgLI.
Het informatiebord bij zwerfkei op het
H.J. van Heekplein ter herinnering aan
de stadsbrand.
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Thema-avonden
Voor zo ver bekend het programma voor
de thema-avonden in 2017
(sociëteitsavonden).
21 april: jaarvergadering en films over
de gezondheidszorg in Enschede.
19 mei: wordt later bekend gemaakt.
De thema-avonden worden elke derde
vrijdag van de maand gehouden in het
Enschede’s Odd-Fellowhuis, Nicolaas
Beetsstraat 44 en beginnen om 20.00
uur.
Na de jaarvergadering in april is de
laatste thema-avond (sociëteitsavond)
van dit SHSEL-seizoen op vrijdag 19 mei.
Het onderwerp houden we nog even
voor ons, maar het wordt zeer de moeite
waard, dus noteer de datum vast in uw
agenda.

Textiel in Enschede
Wim Nijhof, historicus en schrijver over
de geschiedenis van Enschede, geeft op
15 mei in de Openbare Bibliotheek in
de Pijpenstraat een lezing over “Textiel
in Enschede (1880-1957)”. Hij licht daarin
ook een tipje op van de sluier van het
boek over Gerrit Jan van Heek jr. waaraan hij nu werkt. Het boek verschijnt in
het najaar. De lezing begint om 19.30
uur.
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Verleden van Enschede

I

n de zomer van 2016 is langs de Buurserstraat ‘schuttingkunst’ opgedoken.
Een beschilderde schutting waarop
een stuk van de historie van Enschede is afgebeeld. Een bijzonder initiatief,
waarmee de Historische Sociëteit heel
blij is. Er zijn maar weinig plekken in Enschede waar de geschiedenis zo simpel
toegankelijk is gemaakt.
Het inspireerde onze voormalige secretaris Kor Feringa om een idee te lanceren
dat een klein groepje mensen nu aan
het uitwerken is en waarvan ik verwacht
dat het gerealiseerd gaat worden. Op de
schutting staat een afbeelding die verwijst naar de spoorlijn die hier gelopen
heeft richting Alstätte, langs onder meer
de Buurserstraat. Het idee van Kor is om
een stukje spoorlijn terug te brengen
in combinatie met de schildering op
de schutting. Het werkgroepje dat dit
idee heeft opgepikt, heeft het initiatief
genomen tot overleg met stadsdeel Zuid
om te onderzoeken of er draagvlak is
om een stuk spoor als monument in de
groenstrook bij de schutting terug te
brengen.
Dat voorstel viel in vruchtbare aarde en
intussen zijn er contacten gelegd met
de Museum Buurtspoorweg (MBS), is er
een begroting gemaakt en is in principe
medewerking toegezegd vanuit het
stadsdeel om daadwerkelijk de oude
spoorlijn fysiek zichtbaar te maken. Ook
de voormalige halte Eschmarke wordt
dan symbolisch teruggebracht. Het
wordt daarmee ook onderdeel van de
toeristische route “Rondje Enschede”.
In de zuid-wijken zijn niet veel cultuurhistorische waarden te vinden en hier
wordt dat dan in dit project gerealiseerd.
Het initiatief is als bewonersinitiatief
voorgedragen voor financiële ondersteuning vanuit het bewonersfonds
Stroinkslanden. Het is intussen breder
opgezet, omdat bij de doorgang in de
geluidswal bij de Kokkelmanlanden, op
de twee betonnen muren, een muurschildering zal worden gerealiseerd die

in combinatie
met twee ‘rails’
dwars op het
fietspad het
beeld van een
komende en vertrekkende trein
gaat opleveren.
Ik ben natuurlijk razend nieuwsgierig
hoe het er uiteindelijk uit gaat zien, maar
hoe dan ook is het mooi dat de aandacht
voor de geschiedenis zo gaat leven.
Volgend jaar bestaat de Historische
Sociëteit in Enschede vijftig jaar en dat
jubileum willen we vooral gebruiken om
de aandacht voor onze geschiedenis
weer meer levend te maken. Het bestuur
heeft in een brainstormsessie een aantal
activiteiten benoemd die het jubileumjaar in moeten kleuren. Dat lijkt alleen
haalbaar als meer mensen zich willen
bemoeien met de realisatie van deze
activiteiten. Passief genieten van wat de
SHSEL u aanbiedt is feitelijk geen optie.
Onze gemeenteraad moet geactiveerd
worden om zich meer bewust te worden
van de bijzondere geschiedenis van
Enschede en zou ook de attentiewaarde
daarvan moeten willen benutten. Het
zichtbaar maken van interessante onderdelen van de geschiedenis is voor veel
bezoekers van steden mede een reden
zo’n plaats te bezoeken.
De combinatie van bijvoorbeeld een
stadswandeling in Pathmos en de
kwalitatief zeer fraaie wederopbouw van
Roombeek laat de geschiedenis van Enschede beleven. TwentseWelle en Rijksmuseum Twenthe, het Van Heekcomplex
en het Volkspark, de stadsbrand, de
Synagoge, de textielgeschiedenis en de
oudste landbouwcoöperatie van Nederland, de eerste voetbalclub van ons land
en ga zo maar door. Veel te vertellen
en te laten zien, beste gemeenteraadsleden! En onze ‘leden’ zijn dan hoop ik
graag bereid daarvoor inzet te plegen.
Dick Buursink, voorzitter

Jubileumcommissie
De Historische Sociëteit Enschede - Lonneker bestaat in 2018 vijftig jaar. Het
bestuur wil dat op gepaste wijze vieren met een aantal activiteiten, zodat we het
hele jaar door extra aandacht voor onze SHSEL en voor de geschiedenis van Enschede kunnen verwerven. Daarvoor willen we graag een jubileumcommissie instellen
en daarin een aantal contribuanten bij elkaar brengen, die mee helpen denken en
organiseren. Informatie en opgave bij alle bestuursleden (zie namen en adressen in
het jaarverslag).
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Jaarvergadering en films

O

p vrijdag 21 april houdt de
SHSEL haar jaarvergadering. De
jaarstukken, agenda, notulen,
verslagen en financiële verantwoording worden u afzonderlijk per
email toegestuurd. Op de vergadering
zullen enkele afgedrukte exemplaren
beschikbaar zijn.
Het bestuur hoopt op een levendige
discussie met de leden van het College
van bijstand en advies en dat zijn alle

Uitslag Rabo
ClubKas Campagne
De uitslag van de Rabo ClubKas
Campagne 2017 is bekend. De SHSEL
krijgt dit jaar 5014 euro en dankt allen
die hun stem op onze stichting hebben uitgebracht. De grootste steun
was er voor KWF Kanker Bestrijding
afdeling Enschede, maar liefst een
bedrag van 2000 euro.
In het gebied van de Rabobank
Enschede-Haaksbergen hebben 151
clubs meegedaan, zijn 5400 stemmen
uitgebracht en is in totaal 55.000 euro
uitgekeerd.

contribuanten automatisch. De vergadering wordt gehouden in het Odd-Fellowhuis, Nicolaas Beetsstraat 44, Enschede
en begint om 20.00 uur.
Na het officiële gedeelte van de bijeenkomst is er een (amateur)film te zien
over de verhuizing van ziekenhuis Ziekenzorg van de De Ruyterlaan naar de
Haaksbergerstraat. Sommige patiënten
moesten zelfs met vrachtauto’s worden
vervoerd!

Als er dan nog tijd is, wordt er ook nog
een film gedraaid over een jubileumreceptie, waarop veel bekende mensen
uit de Enschedese gezondheidszorg te
zien zijn.
Beide films en meer zijn opgedoken in
een kringloopwinkel in Vorden en aan
de SHSEL aangeboden. Geert Bekkering
heeft deze twee laten digitaliseren.

Contactpersonen commissies
Binnenstadcommissie
Fons Kleinherenbrink (053) 435 12 69
Email: fonskleinherenbrink@home.nl

Boerderijcommissie
Jan Goolkate (053) 435 90 44
Email: goolkatejan@home.nl

Documentatiecentrum
Kor Feringa (053) 477 45 95
Email: k.feringa@home.nl

Foto- en verhalencommissie
Wil Metselaar (053) 433 82 47
Email: fotoverhalen@shsel.nl

Monumentencommissie
Cees van der Velde, 06 4735 43 59 of 06
4208 92 50, norton.c@hotmail.com

Loakstenen- en
begraafplaatsencommissie
Harry van der Sleen (053) 852 24 94
Email: loakstenencom@shsel.nl

PR-commissie
Ben Broen, 06 835 30 607
Email: jannieenbennie@hotmail.com

Redactie ’n Sliepsteen
Geert Bekkering (053) 430 06 91
Email: g.h.bekkering@home.nl

Historische Kring Glanerbrug
Joop Kwakman (053) 461 38 53
Email: j_kwakman@hotmail.com

ICT
Tjibbe Knol Email: beheer@shsel.nl
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Boekenmarkt
succesvol
De SHSEL heeft eind maart een boekenmarkt gehouden die zeer succesvol
is verlopen. De boeken over de geschiedenis van vooral Enschede en Twente
stonden fraai opgesteld in de hal van
Prismare. Het ging om boeken die al in
het eigen archief aanwezig zijn of die
daar niet in passen. De opbrengst voor
de SHSEL was ongeveer 500 euro.

Feestlied
Van ons documentatiecentrum kwam
deze bijdrage:
Buurtvereniging “Het Hoogland” hief tijdens de Feestavond op 18 april 1940 dit
feestlied aan. Het opmerkelijke aan de
tekst van dit tableau is dat suiker al vanaf
16 oktober 1939 ‘op de bon’ was. In oktober 1940 gold dat ook voor alle andere
genoemde producten, behalve groenten
en fruit. Daarvoor gold de rantsoenering
vanaf augustus 1943. Koffie was vanaf 14
januari 1952 het laatste artikel dat weer
vrij verkrijgbaar was.
Kor Feringa

