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Sociëteitsavonden anders!?
Nu Geert Bekkering, die al vele jaren de sociëteitsavonden organiseert, aangegeven heeft dat
hij definitief stoppen wil met deze verantwoordelijkheid, ontstaat een probleem. Ondanks vele
oproepen van zijn en onze kant om hem erbij te helpen, heeft zich niemand gemeld. Het
bestuur van de SHSEL wil in elk geval namens de begunstigers Geert enorm veel dank
zeggen voor de vele avonden die hij georganiseerd heeft. Een fantastische prestatie.
Blijft de vraag hoe we dit moeten oplossen. Omdat het bestuur als uitgangspunt heeft dat onze
contribuanten zich mee-verantwoordelijk moeten voelen voor de activiteiten van de SHSEL
willen wij de volgende oplossing aan u voorleggen.
In mei hebben we een sociëteitsavond gehad met Annegreet van Bergen over haar boek
Gouden Jaren. Op een andere plaats, namelijk in de theaterzaal van Prismare. Daar waren
ongeveer zeventig mensen en het was een mooie bijeenkomst. Het bestuur heeft in die zaal in
januari ook al een middagbijeenkomst gehouden met de film over de geschiedenis van de
Oude Markt in Enschede.
Het komende seizoen willen we deze lijn gaan voortzetten. Als er door de contribuanten, in de
werkgroepen of in het bestuur een suggestie wordt gedaan om een onderwerp te agenderen dat
interessant is en waarvoor een programma te maken valt, organiseert het bestuur op een
daartoe geëigende plaats een sociëteitsbijeenkomst. Ruim op tijd aangekondigd natuurlijk en
zo nodig met een briefje aan de leden via de mail nog eens onder de aandacht gebracht.
Natuurlijk wordt er in elk geval een jaarvergadering belegd, gekoppeld aan een interessant
onderwerp waarvoor iedereen suggesties mag doen. Natuurlijk kunt u zelf ook een inleiding
houden als u een mooi onderwerp heeft.
Alles overziend betekent dit dat aan de traditie van een vaste sociëteitsavond een einde komt.
Wij hopen dat onze contribuanten meewerken aan deze nieuwe opzet
Namens het bestuur, Dick Buursink, voorzitter
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Een aantrekkelijke stad
Enschede was zeker vroeger, toen de
textiel nog floreerde en een auto voor
weinig mensen bereikbaar was, een stad
vol fietsen. Foto’s van rijen fietsers die
het beperkte autoverkeer dwongen zich
aan te passen maakten de binnenstad tot
een levendige stad. Ik denk dat de
meeste
in
onze
geschiedenis
geïnteresseerde lezers wel de foto’s
kennen van het kruispunt bij de
vroegere Hema, bij de oude V&D en het
Stationsplein. De dynamiek die gepaard
gaat met grote stromen fietsers spat van
die foto’s af.

Doorgaande routes door de binnenstad
maakten de fiets ook toen al tot het
snelste vervoermiddel in de stad. In de
echte steden in Europa zie je de fiets
steeds
massaler
terugkomen.
Fietspaden zijn te smal en gemeenten
staan voor de opgave in de bestaande
ruimte meer plek voor fietsers te
creëren. Steeds meer ruimte is

onontkoombaar nodig om de stromen
fietsers door de steden te helpen.
In wezen hebben de steden geen keuze.
Net als in het Enschede van tientallen
jaren geleden bepalen de fietsers, door
de massa die ze vormen, het
verkeersbeeld en ook in toenemende
mate de inrichting van de straten en
pleinen. Ik heb gefietst in Kopenhagen,
Berlijn, Barcelona, New York, Londen,
Rome, Parijs en natuurlijk onze
Nederlandse steden. De stedenbouwers
en beleidsmakers hebben ontdekt dat
een aantrekkelijke stad een stad is die
de ontmoetingsfunctie van mensen op
straat weet te faciliteren. Ik snap dat wel
als je je stad onderscheidend wilt laten
zijn. Grote stromen auto’s zijn in
combinatie
met
de
gewenste
ontmoetingsfunctie feitelijk ongewenst
in de openbare ruimte.
Als ik de foto’s van Enschede van
vroeger zie, dan maakt dat ook een
aangename indruk. Rijen fietsers, die
redelijk gedisciplineerd door oom agent
worden gedirigeerd in de gewenste
richting, voortdurend in interactie met
elkaar en (waarschijnlijk) met het
gevoel bij elkaar te horen. Als ik nu door
onze binnenstad loop, zie ik redelijk
rustige winkelstraten waar her en der
mensen lopen. Natuurlijk, op zaterdagen
is het soms druk en is de gezelligheid
overal te proeven. Maar verder?
Hoe leuk zou het zijn om echte
fietsroutes dwars door de binnenstad
terug te brengen. Een speciale
fietsstrook vanaf de Marktstraat langs
de terrassen op de Oude Markt, door de
Haverstraat en Van Loenshof, richting
de Klomp. Vanaf de Kuipersdijk over het
Van Heekplein en door de Raadhuisstraat langs het stadhuis richting Oude
Markt
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Zien en gezien worden, dat maakt een openbare ruimte interessant. De huidige scheiding
van gebruikers van de openbare ruimte is misschien te ver doorgeschoten. Als ik in de
Kinkerstraat in Amsterdam loop of fiets, ervaar ik dat als levendig. Voor onze winkeliers,
horecaondernemers maar ook bezoekers en bewoners is dat leuker dan de rust die nu
vaak delen van de dag, maar zeker ’s avonds, in veel binnenstadstraten normaal is. Een
gemiddelde woonstraat in Enschede kent meer dynamiek.
Terug naar het fietsende Enschede van bijna een eeuw geleden zou van Enschede met
haar vele studenten wel eens een bijzondere stad kunnen maken, die de tijdgeest weet te
pakken. Dat is vanuit onze Historische Sociëteit gezien een boeiende ontwikkeling die de
stad op de kaart kan zetten.
Dick Buursink, voorzitter SHSEL

Steen bij Groot Peter weer schoon
De markesteen Groot Peter aan de Wesselerbrinklaan - die we op 28 oktober vorig jaar
onthuld hebben - bleek onlangs door onbekenden met graffiti aan beide kanten ontsierd.
Dankzij schoonmaakbedrijf Willemsen uit Enschede ligt hij er nu echter weer picobello bij.
Als gebaar naar de SHSEL heeft Willemsen dit kostenloos voor ons uitgevoerd. We danken
hen vanaf deze plaats nogmaals voor dit prachtige gebaar!
De Loakstenencommissie

foto’s: Harry van der Sleen

Raad van State: Heegesteen moet weer zichtbaar worden
De Heegesteen aan de Broekheurnerweg moet weer zichtbaar gemaakt worden. Dat
heeft de Raad van State bepaald. De Heegesteen markeert de grens tussen de voormalige
marken Usselo en Buurse. De eigenaar van de grond heeft in 2012 een sloot gedempt,
waardoor de zwerfkei niet te zien is. Na jarenlang bakkeleien over de toegankelijkheid
van de steen, besloot de gemeente Enschede om de grondeigenaar een dwangsom op te
leggen. Die ging in beroep, maar kreeg van de Raad van State ongelijk. De kosten van het
weer zichtbaar maken van de steen zijn voor de grondeigenaar.
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Hogeland - Vroeger en Nu

expositie

De expositie “Hogeland-Vroeger en Nu
over de historie van de winkels en bedrijven
op het Hogeland is vanaf 8 juli t/m 19 augustus
te zien in de Ontmoetingskerk (vh Vredeskerk)
aan de Varviksingel hoek Johan Wagenaarstraat
en wel op:
Vrijdag
14, 21 en 28 juli en 4, 11 en 18 augustus.
Zaterdag 8, 15, 22 en 29 juli en 5, 12 en 19 augustus.
vanaf 11.00 tot 17.00 uur

De toegang is gratis.

In de expositieruimte staat een collectedoos
voor een vrije gift
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Promotiecommissie
De promotiecommissie heeft een prima periode achter de rug met fijne medewerkers. Een
hele goede boekenmarkt en uiteraard verkoop van Sliepstenen in Prismare, waar enkele
contribuanten werden geworven. De rommelmarkt bij de Willem Wilminkschool viel tegen.
Harry van der Sleen heeft hier echter wel laten zien waar marke- en grensstenen voor dienden.
Wij hopen na de vakantie er weer met frisse moed tegenaan te gaan.
Allemaal een fijne vakantie gewenst. Ben Broen, Promotiecommissie

Wederopbouw Veldkamp
De FEE (Forum Erfgoed Enschede),
waarin de SHSEL, Erfgoedvereniging
Heemschut, Het Cuypergenootschap, Het
Architectuurcentrum Twente en een
aantal particulieren samenwerken, is
door de gemeente Enschede uitgenodigd
een pilotproject te maken over de
Wederopbouwperiode van Enschede om
het publiek en de politiek hiervoor meer
te interesseren.
We hebben daarvoor de buurtschap De
Veldkamp (zoals het in die periode
wordt genoemd) uitgekozen, omdat in
2019 het 175 jaar geleden is, dat het
bombardement op Veldkamp op 22
februari 1944 plaatsvond. We hebben
het idee op 1 juni voorgelegd aan de
wijk en die reageerde enthousiast. De
bedoeling is, dat er een publicatie wordt
gemaakt (mogelijk zelfs een film) waarin
de periode voor, tijdens en na het
bombardement wordt vastgelegd.

Wederopbouwarchitectuur in Veldkamp
Inmiddels is het onderzoek gestart en
zijn we al interessante informatie
tegengekomen, zoals het feit dat in 1946
er een tentoonstelling is georganiseerd
over de wederopbouwplannen.
We zoeken nu beeldmateriaal en
mensen die informatie met ons willen
delen over die periode met betrekking
tot de buurtschap De Veldkamp.

Contactpersoon: Jan Astrego, 053 4317289, astrego@kpnmail.nl.

SHSEL op de radio
Onze loakstenen staan in de belangstelling en dat is zeker te danken aan onze actieve
Loakstenen- en begraafplaatsencommissie. Zo waren Harry van der Sleen en Wilma de
Hoog zaterdag 1 juli te gast in het programma Natuurlijk Enschede van Jan Oostindië bij
TVEnschedeFM. Voor wie het interview wil naluisteren hierbij de link:
http://www.tvenschedefm.nl/radiogemist/overzicht?radio_date=01-072017&radio_search=natuurlijk+enschede
5

Boerderijencommissie: onbekende boerderij
De foto van een schilderij van een boerderij in de vorige n Sliepsteen heeft twee reacties
opgeleverd. Volgens Gerrit Lansink is dit een boerderij aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo.
Het schilderij is in 1934 geschilderd door Henk Lamm, die aan de Oldenzaalsestraat woonde.
Omdat dit buiten het werkgebied van de Boerderijencommissie ligt, wordt er geen verder
onderzoek gedaan. De tweede suggestie is dat dit de oude boerderij van ‘n Plas is. Deze is
begin jaren 40 afgebrand waarna de huidige behuizing is gebouwd. Dit commissie betwijfelt
dit, ook al i.v.m. de gevonden aantekening op de achterzijde van het schilderij
Al met al geen duidelijk antwoord, maar de mogelijkheid in Hengelo aan de Oldenzaalsestraat
lijkt de commissie de meest waarschijnlijke.
Jan Oldenhof, Boerderijencommissie

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

Historische Sociëteit
Enschede-Lonneker
Stichting Historische Sociëteit
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Nieuwsbrief voor SHSEL-contribuanten
www.shsel.nl
Redactie:
Ingrid Astrego, Javastraat 26,
7512 ZJ Enschede. (053) 431 72 89 of
astrego@kpnmail.nl
Secretariaat:
Gerard Hemelt, Suze Groeneweglanden 14,
7542 NM Enschede, 06 197 255 77
secr.shsel@gmail.com
’n Sliepsteen
Contribuanten ontvangen vier keer per
jaar ons historisch blad ’n Sliepsteen.
Redactie: Geert Bekkering, (053) 430 06 91
of g.h.bekkering@home.nl
Onze documentatie is te raadplegen
in Prismare, ruimte 1.07 Roomweg 167
maandag 10-12 uur vrijdag 14-16 uur.
Contribanten ontvangen ons kwartaalblad
’n Sliepsteen www.shsel.nl. De SHSEL heeft
een ANBI-beschikking, dus schenkingen
zijn fiscaal aftrekbaar.
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