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Het winkelpand van B. te Nijenhuis aan de Kuipersdijk 117, rond 1935.

Nieuw fotoverhalenproject: de Kuipersdijk
Na het ‘Verleden & Heden’ van de Deurningerstraat en het Hogeland gaat de Fotoverhalencommissie met het volgende project aan de
slag: de Kuipersdijk.
Door Jan Breteler

D

e Kuipersdijk is een oude invalsweg die liep
vanaf de grens met Duitsland (Sandersküper)
naar het centrum van Enschede. Aan de Kuipersdijk hebben in de loop van der jaren veel
winkels, bedrijven, fabrieken, scholen en horecabedrijven gezeten. En zitten er nog.
De volgende grote klus voor de leden van de Fotoverhalencommissie is om zoveel mogelijk van die geschiedenissen te beschrijven, geïllustreerd met oude
foto’s en andere documenten.
Lees verder op pagina 3

Mw. Brands in haar snoepwinkeltje aan de Kuipersdijk 46.
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Overpeinzingen bij een nieuw jaar

2019

was een inspirerend jaar voor
de Sociëteit. Het
gaat ons goed,
veel activiteiten, financieel gezond, druk
bezochte sociëteits-avonden en veel
publiciteit en waardering voor wat we
doen. Op allerlei fronten dragen wij bij
aan het zichtbaar maken van historische
waarden en het ophalen van verhalen
van Enschede en de regio. Mooi!
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Contribuanten ontvangen vier keer
per jaar ons historisch blad
’n Sliepsteen. Redactie:
Geert Bekkering, 053 430 06 91
of geertbekkering@shsel.nl
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SHSEL/

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 EnschedeLonneker heeft bij de belastingdienst
de status van culturele ANBI. Dat betekent dat een gift aan de sociëteit voor
125 procent kan worden afgetrokken
van de inkomstenbelasting en voor
150 procent van de vennootschapsbelasting.
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.

Het gaat met ons geliefde Enschede
ook goed. De stad bloeit en het imago van onaantrekkelijke industriestad
heeft de stad daadwerkelijk overwonnen. Maar toch… we moeten de bij die
ontwikkeling horende verhalen over
onze geschiedenis blijven opzoeken en
optekenen.
De geschiedenis van Enschede en onze
regio is zo bijzonder. Het zou ons stadsbestuur sieren (en dat geldt ook voor de
regio) als de ontwikkelingsgeschiedenis
van onze stad en regio gebruikt zou
worden om ons imago meer kleur te geven. Er is een Europees (Interreg) project
opgestart in de Euregio. Dat probeert de
industrie-cultuur hier in kaart te brengen en als samenhangend toeristisch-recreatief product zichtbaar te maken. Het
is nu vooral gericht op fysieke objecten
zoals fabrieken, voorbeelden van tuinsteden, parken en landhuizen, de musea,
de Museum Buurt Spoorweg etc. Als
daar de geschiedenis van de immigratie,
de sociale strijd voor een beter leven, de
demografische ontwikkeling en de enorme stedenbouwkundige opgave om de
groei op te vangen bij wordt betrokken?
Ook de noodzaak goede verbindingen
te ontwikkelen naar de regio, een bijzonder verhaal dat aansprekend is. Dan
heb je het ergens over. Een geschiedenis
met potentie. De massale en langdurige
stakingen in de Twentse textiel, maar
ook bijvoorbeeld de staking die vanuit
Hengelo tot stand kwam als protest tegen de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog, de tuindorpen in de steden,
de prachtige industriële architectuur, de
planmatige stadsuitbreiding al vroeg in
de twintigste eeuw, de daarbij horende verhalen; wie maakt het zichtbaar?
Geschiedenis die, in samenhang gepresenteerd, echt interessant is.
Vanuit de Historische Sociëteit zijn we
erbij betrokken geraakt, omdat het
project mooi aansluit bij onze inzet om

geschiedenis
beleefbaar te
maken. Omdat
ik ook tijdelijk
de functie van
voorzitter van
de Raad van
Toezicht van de
Museum Buurt
Spoorweg waarneem, wordt
voor mij de potentie van het Europese
project nog beter zichtbaar.
Op 1 juli 1866 is de railverbinding vanuit
het westen van Nederland naar Enschede eindelijk in gebruik genomen, nadat
ook de verbinding in de richting van
Duitsland was gerealiseerd. De kostprijs
van de kolen uit Duitsland werd daardoor bijna vijftig procent lager om maar
iets te noemen. Het is niet mijn bedoeling om onze geschiedenis in deze column helemaal op te halen maar het feit
dat in het eerste deel van de twintigste
eeuw ruim twintig procent van het bruto
nationaal product in Twente tot stand
kwam is bij veel mensen onbekend. Toch
echt vergelijkbaar met de positie van de
Regio Rijnmond in deze tijd.
Als voorzitter van stichting De Meene in
Buurse, die ook een camping exploiteert,
zie ik ook het aantal verblijfstoeristen
toenemen. Toerisme is een economische
factor van betekenis en de Euregio zou
daar (met haar prachtige buitengebied)
maximaal profijt van kunnen hebben.
Wij zitten niet te wachten op stromen
Chinese toeristen, maar het verhaal dat
profiel geeft aan stad en regio is belangrijk om de stad en regio te promoten. Als
woonplek en daarmee aantrekkelijk voor
bedrijven om er zich te vestigen.
Wat mij opvalt in de bijeenkomsten,
georganiseerd door het projectbureau
Euregio Industriecultuur, is de afwezigheid van de gemeentebestuurders.
Incidenteel zie ik wel eens een loslopende wethouder of burgemeester maar de
potentie van dit project wordt, schat ik
in, absoluut onvoldoende herkend.
Dat kan beter. Een mooie uitdaging dus,
op meerdere fronten! Ook voor mijzelf.
Een heel goed nieuw jaar toegewenst,
Dick Buursink
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Nieuwjaarssociëteitsavond

Bijzondere collage uit Archief Brusse

Op dinsdagavond 14 januari houden
wij onze nieuwjaars-sociëteitsavond. Een
mooie gelegenheid om goede wensen
voor 2020 met elkaar te delen. Voorzitter
Dick Buursink zal de avond openen met
een welkomstwoord, een terugblik op
onze activiteiten van het afgelopen jaar
en onze plannen voor 2020.
Na de pauze wordt er een film vertoond
van het productieproces bij Menko en
Spinnerij Roombeek. De film is gemaakt
t.g.v. de 70e verjaardag van de heer S.N.
Menko in april 1947.
Tijdens de pauze wordt u koffie/thee en
een consumptie aangeboden door de
Historische Sociëteit.
De avond begint om 19.30 uur in de
zaal achter de Ontmoetingskerk aan de
Johan Wagenaarstraat hoek Varviksingel.
De zaal is vanaf 19.00 uur geopend.
Wij hopen u te daar te ontmoeten, u
bent van harte welkom.
Het Bestuur

Contactpersonen
commissies
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

Ter gelegenheid van de ‘Opening der Electrische Tramlijn Enschede-Gronau’. Op
4 juli 1908 maakte Albert J. Brusse, toen 21 jaar oud, deze vijf foto’s voor Twentsch
Dagblad Tubantia. Dit was het begin van zijn succesvolle loopbaan als persfotograaf.
Vervolg pagina 1

Nieuw fotoverhalenproject:
de Kuipersdijk
We volgen daarbij dezelfde aanpak als bij de vorige projecten: we gaan de komende tijd zoveel mogelijk materiaal
verzamelen en gaan dat gebruiken voor een expositie.
Met dat materiaal en alle informatie die daarna nog beschikbaar komt gaan we vervolgens proberen het boek
‘Kuipersdijk, Verleden & Heden’ samen te stellen en uit te
geven.
Voor dit project kunnen we weer alle hulp gebruiken. Heeft
u materiaal, vooral goede foto’s zijn heel waardevol, van
bedrijven die aan de Kuipersdijk hebben gezeten. Kent u
de geschiedenis van een bepaalde winkel of café, laat het
ons weten. Wij komen graag bij u om die verhalen op te
schrijven en het materiaal te kopiëren.
U kunt daarvoor het mailadres Kuipersdijk@ziggo.nl gebruiken.
Voor dit project leggen wij de grens van de Kuipersdijk bij
de Rijksweg 35. Het deel ten zuiden van de RW 35, de Knalhutteweg nemen we niet mee.
P.S.
Van de boeken van de Deurningerstraat en het Hogeland
zijn nog exemplaren beschikbaar.
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Onbekend maar
niet onbemind
Gezien de kleding van de op de
bovenstaande foto afgebeelde mensen
moet deze zijn gemaakt op een fraaie
zomerse dag. Achterop de foto staat,
naast het stempel van fotograaf Henk
Brusse, de tekst ‘Sportclub Enschede’,
zonder verdere omschrijving en zonder
datum. Op de gevel van het hoge pand
op de achtergrond staat ‘Garage G.H.
Brand’ met links, in verticaal geplaatste
letters, de tekst ‘Caltex’.
Waar, wanneer en ter gelegenheid waarvan is deze foto gemaakt?
Reacties graag naar
janbrummer@shsel.nl

De december-Hoesbreef was nog maar
net verschenen of
wij werden gebeld
door een attente
lezer die op de foto
van de man met
de broodkar zijn
vroegere broodbezorger Roelof
Akkerman herkende. Hij bracht ons in
contact met diens
dochter Lini Akkerman die ons vertelde dat de foto van haar vader is gemaakt in de Veldkampstraat ter gelegenheid van zijn afscheid als broodbezorger in de wijk. Maar liefst
43 jaar – hij begon op 20-jarige leeftijd – bezorgde hij in weer en wind brood en
gebak bij ruim 400 klanten.
Jan Brummer

Gezocht: foto’s Molukkenstraat
Voor onze Facebookpagina Molukkenstraat Enschede zijn we op zoek naar oude foto’s van onze straat.
We zijn vooral geïnteresseerd in foto’s van het begin
van de Molukkenstraat, vanaf de hoek waar vroeger
modehuis Goja heeft gezeten tot de eerste woningen.
Hier heeft de familie Rolevink gewoond met daarnaast
een timmerwerkplaats en andere winkels en bedrijven.
Heeft u oude foto’s van de Molukkenstraat? Laat het
ons weten!
wimenilse@gmail.com.
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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: “Bekendmakingen (vanaf 10 maart 1943
tot 7 juni 1946)”.
Het schrift is volgeplakt met mededelingen 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 ‘Bekendmaking’ van 75 jaar geleden
opgenomen.
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