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Hotel-restaurant Rodenbach, 
voor veel Enschedeërs beter 
bekend onder de naam Modern 
is al geruime tijd gesloten.

Door Jan Breteler

D
e geschiedenis van het pand gaat 
terug tot 1883 als de heer Wevers 
besluit om een hotel te bou-
wen tegenover het station van 

Enschede dat in 1866 werd geopend op 
die plek aan de Parkweg. De heer Wevers 
was al exploitant van het stationsrestau-
rant en zag dat er veel vraag was naar 
overnachtingen in Enschede. De ligging 
in de buurt van het Volkspark, waar toen 
geen alcohol mocht worden geschon-
ken, was ook een belangrijk voordeel.
Het hotel werd meerdere keren uitge-
breid. Totdat het station naar de binnen-
stad werd verplaatst en er door terug-
gang in de textiel minder vraag naar 
overnachtingen was.

Het hotel kreeg een dansgelegenheid en 
werd in de jaren zestig een belangrijke 
uitgaansgelegenheid en de thuishaven 
van the Buffoons. Aan deze periode be-
waren veel Enschedeërs van een zekere 
leeftijd heel goede herinneringen.
Vanaf 1998 werd het hotel-restaurant 
Rodenbach. Ook daarvan werd de 
exploitatie steeds moeilijker en er werd 
niet meer geïnvesteerd in modernise-
ring van het hotel. De exploitatie werd 
minder, het hotel kreeg schulden en 
er moest worden geïnvesteerd in de 
(brand-)veiligheid van het hotel. 
Het hotel kwam in de verkoop, mede 
onder druk van de bank.

In de media verschenen vervolgens 
berichten over meerdere kopers die 
claimden het pand gekocht te hebben. 
De rechter kwam er enkele keren aan te 
pas en uiteindelijk besloot de bank het 

pand en de inventaris te veilen.
Maar ook dat ging niet door omdat er 
tussentijds een onderhandse bieding 
werd gedaan die kennelijk voldoende 
was voor de bank en de rechter.
De koper is de Syrisch-Orthodoxe kerk 

Mor Yakus van Sarugh die hun gebouw 
aan de Tromplaan hebben, aan de 
achterzijde grenzend aan de kavel van 
Rodenbach/Modern.

Toekomst Hotel-restaurant Rodenbach onzeker

 Bezoek bij Rodenbach: vlnr Dick Buursink, Fahmi Yigit, Jan Astrego en Jan Breteler.



R
are titel, maar wel passend bij 
deze column. Het is een bijzonder 
jaar geweest waarin de Histori-
sche Sociëteit aan verschillende 

tafels haar bijdrage heeft geleverd. 
Feitelijk begonnen we met een aantal 
conflicten over de afbraak van waarde-
volle, cultuurhistorische elementen in de 
stad. Dat gaf  ‘schurende’ discussies in de 
relatie met de gemeente. Irritaties over 
en weer. Dat kan nuttig zijn, als ambtelijk 
en bestuurlijk Enschede losgezongen 
raakt van de inzet van de Historische So-
ciëteit. Als cultuur-historische waarden 
niet herkend en erkend worden en er 
slordig mee wordt omgesprongen. 
Het schiet echter zijn doel voorbij als 
verhoudingen verzuurd raken. Als partij-
en elkaar niets meer gunnen, of slechts 
kunnen dwarszitten. Vanuit ons bestuur 
is, ook tijdens de weken dat er conflicten 
moesten worden opgelost, altijd ruimte 
gezocht voor contacten. Even bellen 
met de meest betrokken ambtenaren en 
bestuurders. Ook met gemeenteraads-
fracties zijn altijd informatie en opvattin-
gen gedeeld. We moeten immers verder 
met elkaar! We hebben samen de moeite 
genomen om te gaan praten over de 
wederzijdse werkwijze en de wijze 
waarop inhoudelijk processen lopen. 
Zowel binnen de sociëteit als binnen 
de gemeente. Deze analyses waren de 
voorbereiding op twee werkconferen-
ties. Bijeenkomsten waarbij de top van 
de gemeentelijke projectorganisatie in 
de Ruimtelijke Ordening en wethouder 
Diepemaat (die cultuurhistorie behar-
tigt) met de erfgoedorganisaties tot 
afspraken probeerden te komen over 
ons gezamenlijke belang. Ingewikkeld, 
omdat realisatie van projecten en finan-
ciële belangen niet per se gediend zijn 
met meer aandacht voor cultuurhistori-
sche waarden. 
Onze redenering dat onze historie, de 
‘Verhalen van  de stad’, en de relatief 
weinig zichtbare restanten daarvan 
een stad een bijzonder profiel geven is 
overgenomen. Interessante ‘sexy’ steden, 
waar mensen graag gaan wonen, zijn 
steden met een bijzondere geschiedenis. 
Een geschiedenis die zichtbaar gemaakt 
moet worden. Er is eensgezind gewerkt 
aan werkafspraken. Belangrijk dat snel 
contact gelegd wordt via vaste contact-
personen. Cultuurhistorische waarden 
krijgen een vaste plek in de afweging 
van belangen en dat alles na advies van 
de erfgoedclubs. Mooi; de praktijk gaat 

leren of het 
werkt, maar de 
inzet is serieus. 
Ook rond onze 
communicatie 
met u en de rest 
van de buiten-
wereld proberen 
we stappen te 
zetten. In een 
samenwerking 
tussen ons, Oudheidkamer Twente, 
ons gemeentearchief en het Historisch 
Centrum Overijssel gaan we proberen 
een meer integrale toegang tot de we-
derzijdse websites te organiseren. Eén 
toegangspoort die toegang geeft tot 
alle informatie over de historie van stad 
en streek. Het is reuze ingewikkeld maar 
voor mensen die informatie zoeken is de 
versnippering, vanuit meerdere web-
sites, simpelweg niet klantvriendelijk. 
Een mooie uitdaging.
Ons financiële vermogen maakt het 
mogelijk om initiatieven die de geschie-
denis van onze stad beter zichtbaar 
maken te ondersteunen. Er lopen nu 
al meerdere projecten, ook binnen de 
sociëteit, die de bijzondere geschiede-
nis belichten. Een documentaire rond 
Ds. Overduin, het digitaliseren van het 
archief van Tubantia en Twentsche Cou-
rant en ook met het hele archief van de 
stadsfotografen Albert en Henk Brusse, 
dat de sociëteit mee helpt beschermen, 
het in een nieuwe vorm presenteren 
van onze geschiedenis aan de hand 
van verhalen rond personen die op het 
Boerenkerkhof begraven zijn en ga zo 
maar door. Er gebeurt veel en dat geeft 
vertrouwen. Onze Hoesbreef wordt door 
zo’n 1400 mensen gelezen, ’n Sliepsteen 
heeft rond de  2000 abonnees en zo’n 
6000 meelezers. Voor beide geldt dat het 
aantal abonnees moet groeien. Ik zou 
het fantastisch vinden als iedereen die 
dit leest in elk geval deze gratis Hoes-
breef doorstuurt aan iemand waarvan 
je denkt dat die onze geschiedenis ook 
leuk vindt. En dat die ontvanger weet 
dat je voor nog geen € 16,- per jaar die 
prachtige Sliepsteen, ons sociëteitsblad, 
vier keer per jaar op de mat krijgt. Kom 
op mensen! De grote inzet van vrijwil-
ligers die zo goed bezig zijn verdient 
support. 
Mooie dagen toegewenst, veel leesple-
zier en tot volgend jaar.

Dick Buursink, voorzitter
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Stichting Historische Sociëteit
Enschede - Lonneker
Gratis interactieve digitale nieuwsbrief 
van de Historische Sociëteit
www.shsel.nl 

Redactie

Ilse van Heerwaarden 
Wim Corduwener
hoesbreef@gmail.com

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 geertbekkering@shsel.nl

’n HOESBREEF

Onze documentatie is te raadplegen 
in Prismare, ruimte 1.07. Roomweg 
167 op maandag 10-12 uur en vrijdag 
14-16 uur. Contribanten ontvangen 
ons kwartaalblad ’n Sliepsteen  
www.shsel.nl 
De Historische Sociëteit Enschede- 
Lonneker heeft bij de belastingdienst 
de status van culturele ANBI. Dat bete-
kent dat een gift aan de sociëteit voor 
125 procent kan worden afgetrokken 
van de inkomstenbelasting en voor 
150 procent van de vennootschaps-
belasting. 
Een ANBI is een algemeen nut  
beogende instelling. Onze Historische 
Sociëteit mag zich culturele ANBI 
noemen omdat we een instelling zijn 
die voor minstens 90 procent actief is 
op cultureel gebied. 

https://www.facebook.com/
SHSEL/

Terugblik op de toekomst
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 Binnenstadcommissie
Georges  Schafraad
Email: schafraad@gmail.com

 Boerderijcommissie
Jan Oldenhof
Email: joldenhof1@gmail.com

 Documentatiecentrum
Kor Feringa (053) 477 45 95
Email: korferinga@shsel.nl

 Foto- en verhalencommissie
Jan Breteler
Email: janbreteler@shsel.nl

 Monumentencommissie
Cees van der Velde, 06 4735 43 59 of 06 
4208 92 50, ceesvandervelde@shsel.nl

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

 PR-commissie
Bart Jansen, 06 3435 45 16
Email:  jansebart@gmail.com

 Redactie ’n Sliepsteen
Geert Bekkering (053) 430 06 91
Email: geertbekkering@shsel.nl

 Historische Kring Glanerbrug
Joop Kwakman (053) 461 38 53
Email: joopkwakman@shsel.nl

 ICT
Tjibbe Knol  Email: tjibbeknol@shsel.nl

Contactpersonen 
commissies

 Op vrijdag 22 november jl. werd de overeenkomst tussen Alice Brusse en de Historische Sociëteit inzake de opslag en bewerking 

van het omvangrijke fotoarchief van haar vader en grootvader officieel bekrachtigd. Inmiddels heeft u via TC Tubantia kennis 

kunnen nemen van de grote cultuurhistorische waarde van dit archief. Albert en Henk Brusse hebben de historie van Enschede en 

omliggende dorpen op onnavolgbare wijze vastgelegd en vereeuwigd. Op de foto v.l.n.r. Jan Brummer, Alice Brusse, Dick Buur-

sink en Jan Breteler.           Foto Ida Buursink

Fotoarchief Brusse

 Ook de laatste sociëteitsavond van dit jaar werd erg goed bezocht. De vele aan-

wezigen - ca. 140 - luisterden geboeid naar het verhaal van Willem Bulter over zijn 

Lonneker tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de pauze werd een film vertoond met 

beelden van Enschede en andere Twentse steden in de jaren 1928 tot 1953. 

Zoals u elders in deze Hoesbreef kunt lezen is het boek ‘Lonneker Oorlogsverhalen’ 

nu ook te koop bij de Historische Sociëteit in de ruimte Atelier 2 bij Prismare.

Jan Brummer

Sociëteitsavond
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Omdat er al eerder geruchten gingen 
dat de kerk het pand zou willen slopen 
ten behoeve van parkeergelegenheid 
hebben de erfgoedorganisaties in En-
schede direct actie ondernomen. 
De eerste actie is het indienen van een 
aanvraag bij de gemeente Enschede 
om het pand een monumentenstatus te 
verlenen. Als het die status krijgt ligt er 
een zware bescherming tegen de sloop 
van het pand. In het huidige bestem-
mingsplan is er ook wel enige bescher-
ming, maar die vinden wij te zwak. Deze 
aanvraag is nu in behandeling.
De tweede actie is contact zoeken met 
het bestuur van de kerk, de nieuwe eige-
naar, en daarmee in gesprek gaan over 
het behoud van het pand.
Daar zijn we per direct welkom, en op 8 
november gaan Jan Astrego, Jan Breteler 
en Dick Buursink op bezoek bij een ver-
tegenwoordiging van het kerkbestuur 
in het pand Rodenbach/Modern. Hun 
woordvoerder is de adviseur van het 
kerkbestuur, tevens de oud-voorzitter, 
de heer Fahmi Yigit.
De heer Yigit maakt in zijn eerste zinnen 
direct duidelijk dat er weliswaar een te-
kort aan parkeerplaatsen is bij hun kerk, 
maar dat hij staat voor behoud van de 
waardevolle delen van het pand. Welke 
delen dat precies zijn, daarover wil hij 
graag in overleg met ons en met de 
gemeente Enschede en andere belang-
hebbenden. Het parkeerprobleem kan 
worden opgelost op het achterste deel 
van de kavel, direct grenzend aan het 
terrein van de kerk. 

Wat er precies op het terrein van Ro-
denbach/Modern gaat gebeuren is nog 
onderwerp van studie en onderzoek. 
Vanuit de kerk zijn werkgroepen ver-
schillende opties aan het onderzoeken. 
De toekomst van de kerk aan de Trom-
plaan speelt daar ook een rol in.
En hoewel de heer Yigit niet op de 
onderzoeken vooruit wil lopen, geeft hij 
nog wel aan dat een hotelontwikkeling 
op het terrein één van de opties is, waar-
bij nieuwbouw achter het bestaande 
pand wordt gebouwd. Het pand is vanaf 
het allereerste begin een hotel geweest 
en het is passend dat die functie blijft. 

Tegelijk nodigt hij ons uit om aan zijn 
werkgroepen deel te nemen.
Op die uitnodiging gaan wij maar niet in.
Wij zetten ons eigen onderzoek nog 
even voort, wij wachten op de cultuur-

historische waardestelling die de ge-
meente nu laat maken van het pand en 
gaan dan graag met alle betrokkenen in 
overleg over de beste optie voor behoud 
van het pand.

Vervolg pagina 1 

Wat gebeurt er 
met Hotel-restaurant 
Rodenbach

 Recent vooraanzicht van Hotel-restaurant Rodenbach/Modern.

Hotel-restaurant 
Rodenbach

 Satellietfoto van Rodenbach/Modern en de Syrisch Orthodoxe kerk. 

Bron: Google Maps

Syrisch Orthodoxe kerk 
Mor Yakub van Sarugh
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I
n ’n Hoesbreef van afgelopen novem-
ber staat een artikel over de werk-
groep van de SHSEL die bezig is met 
het beschrijven van meer dan 40.000 

foto’s over Enschede uit het Wegener-ar-
chief, Dagblad Tubantia en de Twentsche 
Courant. Daarvan zijn er inmiddels bijna 
35.000 beschreven. 
Dat Foto Archief Twente bevat 345.000 
foto’s uit heel Twente. In meerdere plaat-
sen in Twente zijn groepen bezig met 
het beschrijven van foto’s van hun stad 
of dorp. Al deze groepen samen hebben 
op dit moment, november 2019, al meer 
dan 100.000 foto’s beschreven.
Voor wie het nader wil bekijken: https://
sites.google.com/view/fotoarchieftwen-
te/home
Al deze groepen zijn lekker aan het werk, 
en daarom leek het de organisatoren 
van het hele project, en dan met name 
Peter Heerink en Carlo ter Ellen, wel een 
goed idee om iedereen uit te nodigen 
voor een leerzame maar zeker ook gezel-
lige middag. Zodat mensen elkaar ook 
eens in levenden lijve zien en ervaringen 
kunnen uitwisselen.
Op 30 oktober kwam een grote groep 
vrijwilligers bij elkaar in het Balenge-
bouw, waar ook TC Tubantia is gevestigd, 
naast nog een aantal andere bedrijven.
Het werd een prima verzorgde middag 
met leerzame inleidingen over copyright 
en beeldrecht, wat een uitermate com-
plexe materie blijkt te zijn, en invloed 
van (geschreven) nieuws op de geschie-
denis.
Heel attent was dat de directeur van TC-
Tubantia en de hoofdredacteur ook nog 
even aanschoven om hun waardering uit 
te spreken voor de geweldige klus waar 

Foto Archief Twente
 Een deel van de deelnemers. 

de vrijwilligers mee bezig zijn.
Voor veel mensen was het de eerste keer 
dat ze het Balengebouw bezochten. Dat 
alleen is het bezoek al waard.
Er was ruim tijd gereserveerd voor de 
nazit met hapje, drankje en “netwerken”. 
Dat viel bij iedereen in goede aarde. Op 

basis van de prima sfeer deze middag is 
de verwachting dat de 345.000 foto’s wel 
worden gehaald, hoewel er nog in een 
aantal steden/dorpen geen groep actief 
is. Maar ook die komen nog wel.

Jan Breteler

 Carlo ter Ellen 

vertelt over de 

voortgang van 

het project. 

 Deelnemers tijdens een nazit aan het netwerken.

Foto’s: jan Breteler 

en Jos Wijering
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Bekendmakingen Door Jan Brummer

 De heer Jean-Pierre Bosch liep bij een 
kringloopwinkel tegen een bijzonder 
document aan. Hij vond een schrift met 
op de voorzijde een etiket met de in 
fraaie letters geschreven tekst: “Bekend-
makingen (vanaf 10 maart 1943 tot 7 
juni 1946)”. 
Het schrift is volgeplakt met mede-
delingen van de directie van N.V. Ramie 

Union, N.V. Textiel Union en van N.V. 
Kati aan het personeel. De publicaties 
zijn van de meest uiteenlopende aard 
en zullen in die jaren ook in andere 
fabrieken zijn opgehangen. 

In elke ’n Hoesbreef wordt een ‘Bekend-
making’ van 75 jaar geleden opgeno-
men.

Digitale aanvulling
 Bij boerderijboek nr. 3 is destijds een 

CD toegevoegd met gegevens uit de 
bevolkingsregisters van 1830-1940 met 
veel genealogische informatie. Mocht 
deze CD ontbreken aan uw exemplaar 
dan kunt u de gegevens op die schijf 
nu ook raadplegen op onze website: 
https://www.shsel.nl/uitgaves/boeken/
boerderijboeken/ of klik bij boerderij-
boek 2 op digitale aanvullingen.

Afbeelding gezocht
 De Binnenstadcommissie is in het 

kader van een project naarstig op zoek 
naar een afbeelding van de vroegere 
burgemeester van Lonneker W.P.C. 
Pennink. Wij hebben in diverse archie-
ven gezocht maar tot dusverre zonder 
succes. Mocht u ons aan een afbeelding 
kunnen helpen of een tip hebben waar 
we die zouden kunnen vinden, dan 
verzoeken wij u te mailen naar: 
Schafraad@gmail.com

 Velen van ons herinneren zich ongetwijfeld nog het  ‘Bouwhuistunneltje’, ook wel  
2e viaduct genoemd. Niet alleen óver deze tunnel liep een spoorlijn (naar Hengelo) 
maar ook eronder lagen rails (richting Boekelo). Ook voetgangers, fietsers en het ge-
motoriseerde verkeer maakten gebruik van de onderdoorgang, als gevolg waarvan 
zich nogal eens hachelijke situaties voordeden. 
De foto en het bericht van februari 1929 zijn afkomstig uit het vroegere weekblad 
‘Van Eigen Erf’.
Op het bord rechts de tekst: ‘Café Billard J. Bouwhuis’ waaraan het tunneltje zijn 
naam dankt.

Jan Brummer

Bouwhuistunneltje
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Aanvulling op het 
Hogelandboek

 Nadat het boek ‘Hogeland Ver-
leden en Heden’ gedrukt was kwa-
men wij in het bezit van een aantal 
interessante foto’s en verhalen die 
in het boek niet meer meegeno-
men konden worden. Daarom heeft 
de Fotoverhalencommissie beslo-
ten om een aanvulling op het boek 
uit te brengen in de vorm van een 
48 pagina’s tellend magazine. Hier-
in wordt ook uitgebreid aandacht 
besteed aan de historie van de in 
1951 opgerichte speeltuin Het Var-
vik. Tevens is van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om enkele fouten 
in het boek te corrigeren. 

Dit magazine is vanaf week 51 voor 
€ 3,95 te koop bij de Last Minute 
Shop (Avia Xpress), Hogelandsingel 
186, De Broodbode, Brinkstraat 290, 
kapsalon Gerard Timmers, Padang-
straat 66, Gemakswinkel Holtslag, 
Malangstraat 35, Bruna Zuid, 
Wesselernering 2 en boekhandel 
Broekhuis, Marktstraat 12.

Ook is het boek verkrijgbaar bij de 
Historische Sociëteit in gebouw 
Prismare aan de Roomweg 167 en 
wel elke maandagochtend tussen 
10.00 en 12.00 uur en elke vrijdag-
middag tussen 14.00 en 16.00 uur. 
In week 52-2019 en week 1-2020 is 
Prismare gesloten.

Jan Breteler

Nieuwe aanwinst
 Het bestuur van het Ter Kuile Fonds 

heeft de Sociëteit een gratis exemplaar 
van het Familieboek Ter Kuile uit 2019 
aangeboden.
In het weekend van 23 tot 25 augustus 
heeft het Ter Kuile Fonds zijn honderd-
ste verjaardag gevierd. Reden genoeg 
voor een feestelijke familiebijeenkomst 
en voor een bijzondere uitgave: een rijk 
geïllustreerd familieboek. Dit boek is 
niet wetenschappelijk, maar de verhalen 
gaan over personen en hun wetenswaar-
digheden. Het geeft een beeld van de 
tijd waarin ze leefden en ook een beeld 
van de familie Ter Kuile zoals ze waren 
en zoals ze zijn. Daarnaast is in het boek 
te lezen over de oprichting en andere 
doelen van het Ter Kuile Fonds.
Het bestuur van het Ter Kuile Fonds 
heeft besloten het boek niet vrij te 
verkopen, daarom zijn wij zeer verheugd 
dat wij in ons archief toch een exem-
plaar hebben. Voor de geschiedenis van 

Enschede is dit boek zeker van belang. 
Een deel van de informatie uit het boek 
is wel te vinden op de website van het 
Ter Kuile Fonds: www.terkuile.net. 

Gerard Hemelt

 De Boekenmarkt in Prismare  op 15 
november was weer een groot succes. 
Het eerste uur was het stampvol; er kon 
niemand meer bij. Vele boeken over 
Enschede en Twente hebben weer een 
nieuwe eigenaar gekregen. En ook de 
oude Sliepstenen vlogen de deur uit. 
De kortingsactie van 50 cent per blad 
heeft erg goed gelopen. Er zijn onge-
veer 350 oude nummers verkocht. De 
penningmeester kan ook dit jaar weer 
een behoorlijk bedrag op de rekening 
bijschrijven. 

Zoals het er nu uitziet kunnen we vol-
gend jaar opnieuw een boekenmarkt 
organiseren. Het blijft dus mogelijk om 
wanneer u uw boeken over Enschede 
en Twente van de hand wil doen of als 
u van uw oude Sliepstenen af wilt, deze 
af te geven aan de Promotiecommissie 
in Prismare tijdens de bezoekuren op 
maandagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur en vrijdagmiddag 14.00 tot 16.00 
uur. 

De Promotiecommissie

 Drukte op de boekenbeurs van 15 november j.l.  Foto: Jan Brummer

Boekenmarkt
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Afgelopen zomer ontstond er nogal 
commotie over herbestrating. Wat 
was er aan de hand? De gemeente 
wilde in verband met structureel 
onderhoud en verkeersveiligheid 
de Harberinksweg, een oud boeren-
weggetje op de Usseler es, herbe-
straten met nieuwe grijze beton-
klinkers. De oude klinkers (waaltjes) 
zouden versleten zijn en gevaar 
opleveren. 

Door Marcel Meijer Hof

H
et viel niet in goede aarde bij de 
aanwonenden en ook de ver-
schillende erfgoed-organisaties 
waren onaangenaam verrast. Dat 

was niet zo vreemd. Het overleg met de 
bewoners was erg summier geweest en 
met de Adviescommissie Cultuurhistorie 
was ook geen overleg gepleegd. Dat 
laatste is noodzakelijk omdat de Usseler 

Ondertussen in het Stadskantoor

es door zijn bijzondere geschiede-
nis als rond-es aangemerkt is als 
beschermd gebied met een hoge 
archeologische waarde.

Wekenlang verschenen er vrijwel da-
gelijks artikelen in de krant en de Ver-
eniging tot behoud van Usselo en de 
Usseler es maande de gemeente her-
haaldelijk om terug te keren op haar 
schreden. Ook de cultuurhistorische 
organisaties, waaronder onze Histo-
rische Sociëteit bij monde van onze 
voorzitter Dick Buursink, meldden zich 
bij de raadsgriffie met hun zienswijzen 
voor behoud van de oorspronkelij-
ke situatie. Verschillende politieke 
partijen mengden zich eveneens in de 
discussie en er waren meerdere raads- 
en commissievergaderingen nodig, 
waarin het dispuut moest worden ge-
voerd. Het was een heel gedoe en het 
duurde wel even voordat er een voor 

alle partijen acceptabel compromis werd 
gevonden: Er komen nieuwe waaltjes 
met een gemêleerde kleurstelling, die 
redelijk aansluit bij hetgeen er oorspron-
kelijk gelegen had en deze worden ook 
op de oude manier gelegd.

Wat zijn we nu uiteindelijk opgeschoten 
met al dit gedoe, meer dan alleen een 
nieuw bestraat boerenweggetje in een 
bijzonder deel van het buitengebied? 
Welnu, dat is toch wel wat - al klinkt het 
u lezers misschien allemaal wat tech-
nisch in de oren: 
Eind 2012 was bij besluit van de ge-
meenteraad een begin gemaakt met 
het samenstellen van een waardenkaart, 
waarop alle historische (steden)bouw-
kundige en cultuurlandschappelijke 
situaties werden vastgelegd. Deze dyna-
mische kaart zou ervoor gaan zorgen dat 

 De oorspronkelijke situatie aan de Harberinksweg met oude klinkers. 

Lees verder volgende pagina 
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monumenten en erfgoed goed in beeld 
kwamen bij de wijziging of herziening 
van de bestemmingsplannen. Hoewel 
men voortvarend tewerk ging, is in de 
loop der jaren de aandacht toch weer 
verschoven naar andere zaken en kreeg 
deze waardenkaart niet langer de vereis-
te aandacht. 

Er is nu een proces op gang gebracht 
in omgekeerde richting. De waarden-
kaart is weer op tafel gelegd en zal ook 
worden geactualiseerd. Dit is van een 
niet te onderschatten betekenis voor de 
ontwikkelingen in de komende jaren. 
In 2021 zal namelijk de nieuwe omge-
vingswet in werking treden, waardoor 
er op het vlak van ruimtelijke ordening 
en planning veel zal gaan veranderen. 
Een functionele waardenkaart kan grote 
diensten bewijzen bij het behoud en 
het versterken van de eigen historische 
waarden in Enschede. De aanzet tot 
deze omkeer waren niet alleen de twee 
wijkinventarisaties waaraan de Histo-
rische Sociëteit ruime medewerking 
heeft verleend en waar hier al eerder 
over werd geïnformeerd maar ook het 
wegenbeleidsplan wordt - als resultaat 
van alle ontstane deining - aan de hand 
van de waardenkaart in het vervolg 

Ondertussen in het Stadskantoor

Vervolg vorige pagina 

 Gerrit Bijvank van Behoud Usseler es.    Foto’s: TC Tubantia

 Proefvakken ter beoordeling.

besproken met de Adviescommissie 
Cultuurhistorie, die recentelijk weer op 
volle sterkte is gebracht. 

In het wegenbeleidsplan is, uniek in 
de Enschedese historie, het volgende 
opgenomen: “ook bijzondere aandacht 
voor het toevoegen van kaders vanuit 
het cultuurhistorisch beleid. Als het om 
wegbeheer gaat, zijn er vanuit cultuur-

historie geen ‘standaard kaders’ , maar 
gaat het om een weging van factoren. 
Hiervoor heeft de Adviescommissie 
Cultuurhistorie de rol en de expertise. 
Door hun vroegtijdig betrekken bij het 
wegbeheer kunnen zij weloverwogen 
adviezen rond cultuurhistorie geven. 
Waarna we (de gemeente) hier passend 
binnen het beleid, keuzes in kunnen 
maken.”
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 Op de bovenstaande foto in de rubriek  ‘Onbekend maar 

niet onbemind’ hebben we veel reacties ontvangen. Bijna allen 
gaven aan dat op de bewuste foto de voormalige TET-garage 
aan de Boddenkampstraat staat en op de voorgrond het bin-
nenterrein van de Ambachtsschool, waar op dat moment twee 
gymnastieklokalen worden gebouwd. 
Ronan van de Zee stuurde ons een fraaie vergelijking (rechts) 
tussen toen (1964) en nu, 55 jaar later.

De onderstaande foto in deze reeks is er een van mei 1981. 
Aan de bakfiets te zien is het een bakker die door bewoners uit 
zijn wijk gefeliciteerd wordt. Wie is hij, waar is de foto gemaakt 
en ter gelegenheid waarvan? Uw reactie kunt u sturen naar 
janbrummer@shsel.nl 
Jan Brummer
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https://www.google.nl/maps/@52.2276644,6.8865489,46a,35y,142.31h,79.21t/data=!3m1!1e3

Onbekend maar niet onbemind
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 Marcherende soldaten, verwoeste 
gebouwen, de intocht van de bevrijders. 
Ieder heeft zijn beeld bij de Tweede 
Wereldoorlog. 
Op 15 november begint in Overijssel 
een zoektocht naar bijzondere foto’s uit 
de oorlog. Het resultaat is een digitaal 
overzicht en een tentoonstelling over de 
provincie in oorlogstijd. 
Er zijn steeds minder mensen met 
directe herinneringen aan de oorlog. 
De indruk van deze periode wordt 
vooral gevormd door algemeen bekend 
beeldmateriaal. Bij archieven, historische 
verenigingen en particulieren liggen ook 
veel lokale foto’s van de oorlog. Door 

deze beelden bijeen te brengen ontstaat 
een beeldverslag van deze bewogen 
periode in de eigen omgeving.
Alle foto’s uit de oorlogsperiode in 
Overijssel komen in aanmerking. Veel 
mensen bewaarden hun schaarse foto-
materiaal voor de komst van de bevrij-
ders, waardoor er relatief weinig foto’s 
van de bezettingsjaren zijn. Dat kan 
bijvoorbeeld gaan om zaken als oorlogs-
schade, onderduikers, voedselschaarste 
of indrukken van het dagelijks leven.
Commissaris van de Koning Andries 
Heidema geeft vrijdag 15 november 
het startsein voor het project in Over-
ijssel, in bijzijn van vertegenwoordigers 

van de historische verenigingen. Het 
publiek kan vanaf dat moment foto’s 
met beschrijvingen uploaden via https://
www.overijsselviertvrijheid.nl. In januari 
mag iedereen een stem uitbrengen op 
de foto’s die zij het meest aansprekend 
vinden. 

De oproep is onderdeel van het lande-
lijke project De Tweede Wereldoorlog in 
100 foto’s’. De 50 meest aansprekende 
foto’s per provincie dingen mee naar een 
plek in het landelijk overzicht van hon-
derd foto’s. Zowel van het provinciale als 
landelijke overzicht wordt een tentoon-
stelling gemaakt.

 We zijn nog steeds op zoek naar een 
opvolger voor Johan Hemken, die vele 
jaren de SHSEL heeft vertegenwoordigd 
in de Werkgroep Boerenkerkhof en dit 
jaar deze taak heeft beëindigd. We zijn 
Johan erg dankbaar voor zijn inzet in 
die jaren en zoeken nu iemand die de 
leeggekomen plek in wil nemen. 
Mede namens initiatieven van de SHSEL 
is deze in 1954 gesloten begraafplaats in 
2003, na een grootschalige renovatie, als 
stadsparkje heropend. Een kleinschalig 
parkje waar de wandelaars tussen de 
bomen en het groen rust, historie en ver-
halen vinden. 
Om het parkje in een goede staat te 
behouden is een werkgroep opgericht 
vanuit de wijkraad Lasonder-Zeggelt, die 
hier zorg voor draagt. Twee keer per jaar 
vindt er een opschoonactie plaats en 
vinden er tevens passende publiekseve-
nementen plaats. Als u namens ons dit 

Oproep voor afgevaardigde Werkgroep Boerenkerkhof

Foto: Jan Brummer

enthousiaste team wilt versterken kunt u 
dit melden bij het bestuur van de SHSEL 
via: secr.shsel@gmail.com.

Voor meer informatie: https://www.
wijkraad-lasonder-zeggelt-boddenkamp.
nl/index.php/boerenkerkhof

De Tweede Wereldoorlog in 50 foto’s
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D
e Historische Sociëteit heeft een 
aantal leuke, originele artikelen 
in haar collectie die uitermate 
geschikt zijn om met Sinterklaas 

of kerst cadeau te geven. 

Wat te denken van een jaarabonnement 
op ons kwartaalblad ’n Sliepsteen. Vier 
keer per jaar voor slechts € 15,90.

 De gerestaureerde plattegrond van 
Enschede uit 1907, formaat 80 x 60 cm, 
samen met een transparante versie uit 
2018 verpakt in een (verzend)koker. Prijs 
€ 9,95. Sliepsteenabonnees betalen 
slechts € 6,95.

 Een Tubantia met tal van oorspronke-
lijk nieuwsberichten uit ons oprichtings-
jaar 1968. De krant telt twaalf pagina’s en 
kost € 2,35.

 Het boek ‘De strijd van verzetsman 
Dirk van der Meer’ geschreven door 
oud-stadsarchivaris Ties Wiegman. Over 
de in 1989 overleden Dirk van de Meer 
die tijdens WO II actief was in het verzet 
en veel krijgsgevangenen en piloten in 
veiligheid bracht. Prijs € 5,00.

 Boerderijboek deel 3 (Usselo-Boeke-
lo) waarin de boerderijen in Enschede 
worden beschreven die gelegen waren 
in het gebied omgeven door de singel, 
de Westerval, de A35, de oude spoorlijn 
Enschede-Haaksbergen, de gemeente-
grens met Haaksbergen en de Haaksber-
gerstraat vanaf de singel. De oorspron-
kelijk bij het boek aanwezige CD is niet 
meer beschikbaar. Prijs € 9,95.

 Het boek ‘De kapel in het veen’. Een 
historische roman die zich afspeelt in het 
grensgebied rond Alstätte. Geschreven 
door Mani Beckmann en in het Neder-
lands vertaald door Geert Bekkering. 
Prijs € 9,95.

 ‘Deurningerstraat Verleden en Heden’, 
een boek waarin de historie over de 
winkels en (ambacht)bedrijven aan deze 
van oudsher drukke verkeersader vanuit 
Enschede noord naar het centrum van 

Originele, verrassende decembercadeaus

 De gerestaureerde plattegrond van Enschede uit 1907, formaat 80 x 60 cm, samen 

met een transparante versie uit 2018 verpakt in een (verzend)koker. Prijs € 9,95. 

Sliepsteenabonnees betalen slechts € 6,95.

de stad beschreven wordt. Vol met foto’s, 
documenten en verhalen, verteld door 
de huidige en vroegere bewoners van 
de straat. De luxe uitgevoerde tweede 
druk telt 232 pagina’s en kost € 27,50.

 Het boek ‘Nou vooruit, nog eentje 
dan!’. Een uitgave van de Historische 
Kring Glanerbrug over de geschiedenis 
van kroegen en cafés in Glanerbrug en 
het Duitse grensgebied.
Boeiende verhalen en veel foto’s.  
Prijs € 9,95.

 ‘Lonneker Oorlogsverhalen’ ge-
schreven door Willem Bulter. Het boek 
beschrijft de geschiedenis van het dorp 
en het vliegveld in den jaren 1940-1945. 
Daders en slachtoffers passeren de revue 
en een dertigtal getuigen vertelt wat zij 
tijdens de oorlog hebben meegemaakt.  
Prijs € 23,00.

 In navolging van het succes van het  
Deurningerstraatboek verscheen in 
april van dit jaar de opvolger ‘Hogeland 
Verleden en Heden’. Hierin wordt de 
geschiedenis van winkels, bedrijven, ver-
enigingen en lief en leed in veel straten 
op het Hogeland beschreven. Het boek 
telt maar liefst 526 pagina’s. De prijs 
bedraagt € 29,50.

Al deze artikelen zijn te koop bij de His-
torische Sociëteit Enschede-Lonneker in 
gebouw Prismare aan de Roomweg 167 
in Enschede; atelier 2 op de eerste etage. 
Elke maandagochtend tussen 10.00 en 
12.00 uur en elke vrijdagmiddag tussen 
14.00 en 16.00 uur. 
De plattegrond van Enschede en de 
boeken over de Deurningerstraat en het 
Hogeland zijn ook bij boekhandel Broek-
huis in Enschede verkrijgbaar.
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