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Theo Wolvecamp op Stadsveld
Misschien zal de
naam Theo Wolvecamp niet direct bij
iedereen iets van
herkenning oproepen. Daar is de stem
van het volk toch
indringender: de
Mondriaan-huisjes.
Drie blokjes van drie
aan de Elferinksweg,
vlakbij de bekende
blauwe buurtsuper.
Opvallende witte huizen tussen traditionele baksteen. Huizen
met een verhaal en
met bijzondere kunst
voor de deur.
Door Marcel Meijer Hof

I

n de jaren vijftig stonden hier huisjes
met platte daken en met een uitbouw
naar de straat. De Hengeloër Theo
Wolvecamp (1925-1992) ontwierp
hiervoor een serie tegeltableaus - grijs
- rood - blauw. Een belangwekkend
project dat toont dat kunst en architectuur gedurende de Wederopbouw nauw
met elkaar verbonden zijn. Bijzonder ook
omdat Cobra-kunstenaar Wolvecamp
vooral bekend is geworden met zijn
schilderijen en niet met conceptuele
ontwerpen voor de openbare ruimte.
Met conceptueel wordt aangeduid
dat het oorspronkelijke ontwerp door
anderen dan de kunstenaar kan worden
uitgevoerd. Theo Wolvecamp heeft hier,
als gerenommeerd internationaal kunstenaar niet zelf de tegeltjes geplakt.
Bij de stadsvernieuwing verleende woningcorporatie De Woonplaats in 2008
een opdracht aan architectenbureau De
Witte van der Heijden om hier nieuwe
seniorenwoningen te ontwerpen die

aansloten bij de moderne eisen. Dit bureau, geconfronteerd met de hoge ontwerpkwaliteit van de abstracte tegeltableaus, besloot om deze op te nemen in
de nieuwe plannen. Door beschadiging
en veronachtzaming in de loop van de
tijd was het noodzakelijk geworden om
de tableaus opnieuw te laten uitvoeren,
na toestemming te hebben verworven
van de erven Wolvecamp. De gemeente
raakte eveneens enthousiast en besloot
de negen nieuwe kunstwerken in eigen-

dom te nemen en zo te verzekeren van
onderhoud en conservering. Er zijn tenslotte erg weinig steden die zich kunnen
beroepen op een serie echte Wolvecamp-ontwerpen in een woonwijk.
De huizen zelf zijn ook zonder meer
geslaagd te noemen. Met een ruime,
lichte en functionele indeling volgen zij
naadloos de leidende principes uit de
naoorlogse bouwperiode. Op deze wijze
verbinden de woningen het heden met
het verleden door deze vernieuwde tegelwanden tezamen met hooggestemde
woningontwerpen.
In een interview voor TV Enschede FM
vertelt de eveneens enthousiaste projectleider over dit opmerkelijke initiatief.
Het begint na 1 minuut 35, eerst komt
oud raadslid Wim van der Noordt een
van zijn fantastische ideeën uitventen.
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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.

en jubileum, daar zijn wij in tijden
van Corona gek op. Het is een mooi
feit dat dit het 300e nummer is van
de nieuwsbrief van de Historische
Sociëteit. Daar feliciteren wij onszelf
mee. U vindt in deze nieuwsbrief een
digitale afdruk van het eerste nummer.
Toen nog via de post of door een vrijwilliger bezorgd. Dat zegt vooral ook iets
over de inzet van de vrijwilligers die dit
mogelijk hebben gemaakt.
De naam ‘Hoesbreef’ is in de Twentse
volkstaal een begrip geworden, dat
volgens Dijkhuis in zijn boek ‘Twents
in Woord en Gebruik’, oorspronkelijk
‘Erfwinningsbrief’ heette, en gebruikt
werd om vast te leggen dat een boerderij met toebehoren levenslang door de
Goedsheer (Hoesboer) aan de Meijer en
zijn vrouw in pacht wordt gegeven. Een
mooi Twents woord dat later ook werd
gebruikt als aanduiding voor iemands
afkomst. Het past ons.
Door de digitale opmaak en verspreiding
van ’n Hoesbreef kunnen we de vormgeving ook beter tot zijn recht laten
komen. Daarmee kunnen wij, dankzij
Ilse van Heerwaarden als eindredacteur
en Wim Corduwener die de vormgeving
verzorgt, een fraaie digitale nieuwsbrief
uitgeven.
Een nieuwsbrief die bedoeld is om de
actuele zaken en nieuwtjes die spelen
met u te kunnen delen.
Natuurlijk hebben wij ook ons prachtige
kwartaalblad ’n Sliepsteen. Voor verhalen over onze ontwikkelings- geschiedenis, de ontwikkelingen die onze mooie
stad gebracht hebben waar we nu staan.
Ruim een week geleden is de vuurwerkramp van twintig jaar geleden
herdacht. Toch weer veel aandacht en
terecht voor deze zo on-Nederlandse
calamiteit. Ik heb die als wethouder van
nabij meegemaakt en dat betekent ook
weer vragen in mijn richting. Opvallend
is dat er ook weer geprobeerd wordt
om vast te leggen wat er die dagen
precies gebeurd is. Ik ben een paar keer
bevraagd over mijn belevenissen in die
periode. Toch opnieuw ook de emotie
gevoeld. Het blijft een ultieme uitdaging
in mijn bestuurlijke carrière.
Het is een prachtige dag vandaag, Hemelvaartsdag en ik schrijf deze column
buiten op mijn balkon. Wel bezorgd over

de laatste
ontwikkelingen rond het
coronavirus. Ik
ervaar zelf dat
de vergaande
bemoeizucht
van een
overheid,
die ons wil
beschermen
tegen risico’s,
mij begint te
irriteren.
Na veertig jaar in het openbaar bestuur gewerkt te hebben zie ik een
situatie ontstaan waarbij een overdaad
aan regels verplicht wordt gesteld die
aanleiding geeft tot ongemak. Er wordt
inbreuk gemaakt op grondrechten die
wij samen in de geschiedenis hebben
ontwikkeld en die de basis vormen voor
onze rechtsstaat en ons ‘samen leven’.
Politie en BOA’s die ons moeten disciplineren op straten en in parken. Die je
aan mogen houden en je dwingen om
afstand te houden tot geliefden.
Wie de geschiedenis kent weet dat elke
burger alert moet zijn op een overheid
die meent ons in het privédomein de
maat te moeten nemen. Verplichtingen
die niet effectief zijn, noch bijdragen aan
onze veiligheid, moeten niet klakkeloos
geaccepteerd worden.
Ik schreef al in de vorige Hoesbreef
‘Wie zijn vrijheid inlevert voor zijn veiligheid, krijgt geen van beide’.
Intelligente mensen in de 21e eeuw
weten zelf dat dit virus vraagt om alert
te zijn, om jezelf in acht te nemen. Elkaar
aanspreken, dat hoort bij samen leven.
Je bewust zijn van risico’s, prima. Maar zo
snel mogelijk weer terug naar gewoon
samen leven! Dat is de les van zelfs de recente geschiedenis, die 75 jaar geleden
vrijheid bracht.
Dick Buursink
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Documentaire
Overduin
Door de coronacrisis zijn bij de Historische Sociëteit veel activiteiten niet
doorgegaan of naar een later tijdstip
verplaatst. Dat geldt zeker ook voor
alles rond de herdenking van 75 jaar
bevrijding van Enschede. Mede met
inzet vanuit de Historische Sociëteit
is een bijzonder project opgestart en
uitgevoerd. Een boek over Enschede in
de Tweede Wereldoorlog en, in hetzelfde
boek daaraan gekoppeld, aan het leven
van Leendert Overduin. Dat boek wordt
onder leerlingen van het voortgezet
onderwijs in Enschede verspreid. Min of
meer als basis
voor lessen over
oorlog en vrede
en hoe het
handelen van
één persoon
het verschil kan
maken. Te koop
bij de boekhandel maar ook via
de Historische
Sociëteit.
Daarnaast is er een documentaire, een
tijdsdocument over Enschede tijdens
de Tweede Wereldoorlog, aan de hand
van het leven van dominee Leendert
Overduin. Gemaakt door Willy Berends
en Cars Bijlstra, verteld door Erik Dijkstra.
Leendert Overduin kwam als dominee in
1937 naar Enschede. Toen in september
1941 bij wijze van represaille voor een
sabotagedaad 105 overwegend Enschedese joodse mannen naar concentratiekamp Mauthausen werden gedeporteerd, en binnen drie maanden allemaal
vermoord, nam Overduin de taak op zich
om joodse burgers te laten onderduiken
en onderduikadressen te regelen.
In deze documentaire wordt het leven
van de dominee gevolgd, tijdens en
na de Tweede Wereldoorlog, en worden nog levende tijdgenoten aan het
woord gelaten over hem.
Dinsdag 2 juni is de première van deze
documentaire in Enschede en vanaf 3
juni kan de documentaire in Enschede
bezocht worden. In theater Concordia.
Woensdag 3 juni om 15.00 uur. Donderdag 4 juni om 14.40 uur, zaterdag 6 juni
om 14.30 uur en maandag 8 juni om
15.00 uur. U moet hem gezien hebben;
een prachtig tijdsbeeld en boeiend verteld met medewerking van nog levende
Enschedeërs.

Hoesbreef 300
De Hoesbreef die u nu bekijkt is de
300e editie. Dick Buursink besteedt
hier in zijn column aandacht aan.
Veel (oud)inwoners van de gemeente
Enschede zijn nog niet op de hoogte
van het bestaan van deze GRATIS digi-

tale nieuwsbrief die tien keer per jaar
verschijnt.
Daarom het verzoek aan u om familieleden, vrienden en bekenden erop te
attenderen. Zij kunnen zich aanmelden
op hoesbreef@gmail.com

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: wmeester@home.nl

ICT
Tjibbe Knol Email: tjibbeknol@shsel.nl
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Enschedese Hogere Textielschool Vereniging
Nieuwe rubriek
Verdwenen straten
in september

In het archief van de Historische
Sociëteit bevindt zich een exemplaar
van het allereerste adresboekje (20 x
13 cm en 179 pagina’s) van Enschede
1902-1903. Daarin staan alle toenmalige inwoners vermeld met hun adres
en ook hun beroep. Ook bevat het
boekje een aantal advertenties van
winkels en bedrijven.
Bijzonder is dat er een vijftigtal straatnamen vermeld worden die nu niet
meer voorkomen, zoals Apenweg,
Borkensgang, Broeikast en Duivelskeuken.
Met ingang van de september Hoesbreef zullen we maandelijks één van
deze straten beschrijven en daarbij
een plattegrondje afbeelden van de
locatie en waar mogelijk een foto of
ansichtkaart.
Jan Brummer

Ik ben bezig te trachten een artikel te schrijven over de Enschedese Hogere
Textielschool Vereniging, de EHTSV en heb hiervoor voldoende gegevens vanaf het
begin in 1919 tot ongeveer 1984. Temeer daar ik de daaropvolgende periode elders
vertoefde wil ik graag meer weten over de periode 1984 tot nu toe.
Er zijn indicaties, dat de vereniging in 2008/2010 is opgegaan in een andere, maar er
zijn nog wel lustrumfeesten gehouden in 1999 en 2019, hoewel dat niet veel meer
dan discofeesten waren. Ook werden er nog symposia georganiseerd.
Bestaat de EHTSV officieel nog, is de vereniging nog actief?
Mocht iemand me willen en kunnen helpen, neem dan graag contact op met ondergetekende.
Herman van der Horst.
koenido@hetnet.nl Tel. 053 431 15 92

Documentatiegroep weer actief
Vanaf vrijdagmiddag 5 juni a.s. is onze
archiefruimte bij Prismare weer geopend.
Elke vrijdagmiddag
tussen 14.00 en 16.00
uur en elke maandagochtend tussen
10.00 en 12.00 uur.
Bezoekers krijgen een
zitplaats op afstand
aangeboden.
Kor Feringa

Jaarvergadering
Op 26 mei 2020 stond gepland voor
de jaarvergadering van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker.
Maar zoals algemeen bekend kon deze
bijeenkomst niet doorgaan.
In en bij de zomereditie van ’n Sliepsteen
zal voorzitter Dick Buursink dieper op
de gevolgen en consequenties hiervan
ingaan.
Ondanks alle beperkingen die ons sinds

half maart zijn opgelegd, hebben de
commissies er wel voor gezorgd dat er
een volledig jaarverslag 2019 gemaakt
kon worden, waarvoor hartelijk dank.
Naast de beschrijving van de vele activiteiten is het jaarverslag nu ook verlevendigd met een aantal foto’s.
Het volledige jaarverslag is te vinden op
onze website:
download Jaarverslag 2019

Wij horen graag al jullie opmerkingen en
commentaar (zelfs positieve) op het jaarverslag. En voor zover corona het toelaat
zullen wij hier dan op reageren.
Blijf allen gezond en we gaan ervan uit
dat we volgend jaar weer een normale
jaarvergadering kunnen houden, want
er gaat niets boven persoonlijk contact.
Gerard Hemelt, secretaris
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Podcasts radioverslag
vuurwerkramp en
interviews

Bijzondere plattegrond
Enschede uit 1912-1913
In de Hoesbreef van oktober vorig jaar
maakten we melding van de herdruk van
een bijzondere plattegrond van Enschede uit 1912-1913. Deze bestaat uit maar
liefst 50 aparte kaarten die digitaal aan
elkaar zijn gemonteerd op een formaat
van 150 x 120 cm.
Gezien de belangstelling hebben wij
er een extra aantal laten drukken. Er
zijn nog kaarten beschikbaar. De prijs
bedraagt € 19,95 (afgehaald bij Prismare). Woont u in Enschede dan kunnen
wij de kaart ook, zonder meerprijs, bij u
bezorgen. Een voorbeeld is te zien bij de
ingang van ons archief, Atelier 2, in Prismare aan de Roomweg 167 in Enschede.
Jan Brummer

Twintig jaar geleden ontplofte de
vuurwerkopslag op Roombeek. Ben
Meijer Hof werkte toendertijd bij Radio
Enschede als verslaggever. Op de dag
zelf ging hij onmiddellijk na de eerste
ontploffing op onderzoek uit en maakte
opnamen van wat hij zag en voelde toen
hij het rampgebied naderde. Niemand
wist toen nog wat er was gebeurd.
Met dat verslag, dat slechts eenmalig
werd uitgezonden, opent een serie
podcasts met uniek radiomateriaal:
Interviews met burgemeester Jan Mans,
met de wethouders Helder en Buursink,
met toenmalig minister van Binnenlandse zaken Klaas de Vries. Ook de kinderen van het KinderKunstProject onder
leiding van Dorien Berkhout komen
voor de microfoon vertellen hoe zij die
verschrikkelijke gebeurtenis hebben ervaren. Mevrouw Henriëtte Sanneman, de
initiatiefneemster van het Anti Vuurwerk
Comité, de Zwolse kunstenaar Sharig
Sherhekan, de veiling op de Oude Markt,
de persconferenties; het komt allemaal
aan bod in deze serie podcasts.
Ben is nu, twintig jaar na dato, aan de
slag gegaan en heeft al het materiaal

opnieuw beluisterd en geordend. Hij is
nu doende om hieruit een ruime selectie
samen te stellen. Verschillende mensen van toen komen opnieuw aan het
woord, zo-ook de huidige burgemeester
Onno van Veldhuizen. In totaal zullen
ongeveer tien à twaalf samenvattingen
van plusminus dertig minuten die digitaal kunnen worden beluisterd. De eerste zes of zeven zijn inmiddels geplaatst.
De resterende uitzendingen volgen zo
spoedig mogelijk. In ieder geval, Deo
Volente - Inshallah, voor eind juni.
De podcast kunt u vinden onder de titel:
Zaterdag 13 mei 2000, de Vuurwerkramp
van Enschede.
Op Spotify en I-tunes, of op:
https://soundcloud.com/ben-meijer-hof

In memoriam Jan Goolkate

A

fgelopen week ontvingen we
het bericht dat op 14 mei 2020
het door ons zo gewaardeerde
lid van de Boerderijcommissie
Jan Goolkate op 77-jarige leeftijd is
overleden.
De oude erven in en rondom Enschede
hadden Jan’s passie. Die passie kon
hij delen met de overige leden van de
werkgroep. Hij nam maar wat graag aan
de maandelijkse bijeenkomsten deel.
Deze bijeenkomsten waren nooit saai,
er was altijd wat nieuws te vertellen en
te horen.
Jan had vanaf zijn jeugd al grote belangstelling voor boerderijen en hun
bewoners, mede daardoor had hij hierover ook een enorme kennis vergaard.
Over zijn woonomgeving, de Lonneker
Marke, de Gemeente Lonneker en het
vliegveld, kon hij uren vertellen. Prachtig vond hij het, om deze kennis met
derden te delen. Niet zelden gingen zijn
verhalen gepaard met de nodige hu-

mor. Ook genealogie had Jan’s interesse. Dit kwam hem met name goed van
pas wanneer hij onderzoek deed naar
de (oud)-eigenaren en de bewoners
van boerderijen.
Zijn goede communicatieve eigenschappen maakten dat hij werd
benoemd tot contactpersoon van de
Boerderijcommissie. Hoeveel vragen
zijn er in de afgelopen jaren wel niet
bij hem binnengekomen? Tijdens de
maandelijkse bijeenkomsten werd er
dan overlegd welk lid van de werkgroep
over de meeste expertise beschikte om
de bewuste vragen te beantwoorden.
Jan was van 2004 tot op heden voorzitter van de Boerderijcommissie en onder
zijn leiding zijn de laatste twee boerderijboeken van Enschede uitgeven:
- Deel 2 met als inhoud Esmarke 2 en
Usselo 1.
- Deel 3 met als inhoud Usselo 2 en
Boekelo 1.
Ook waren er onder zijn leiding nog

twee boeken in
voorbereiding:
- Deel 4 Boekelo 2.
- Deel 6 Groot
Driene.
De Boerderijcommissie moest voor het
vervaardigen van deze boeken met
steeds minder leden enorm veel werk
verzetten. Helaas moeten we nu ook
jou Jan, als trouw lid, met al je kennis
missen. Maar niet alleen missen we
je kennis, maar bovenal de prettige
persoon die je was om mee samen te
werken.
Jan, bedankt voor alles wat je voor de
Boerderijcommissie en de SHSEL hebt
gedaan.
Truus, kinderen, kleinkinderen en familie; de Boerderijcommissie en de SHSEL
wensen jullie heel veel sterkte toe.
De Boerderijcommissie
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Onbekend maar niet onbemind

Uw reactie graag naar:
janbrummer@shsel.nl

De nieuwe opgave
betreft een foto van
een hoekpand met
aan de linkerzijde
een aantal marktkramen met veel
publiek. Als we
inzomen op de foto
zien we op het rechterraam de tekst
‘Burger Kosthuis en
Pension’ staan.
Op de achtergrond
is men kennelijk
bezig met de bouw
van een groot
(fabrieks)complex.
Waar en rond welk
jaar zou deze opname zijn gemaakt?

De vraag bij de foto in de vorige Hoesbreef heeft geen eensluidend antwoord opgeleverd. Een
aantal lezers meldde dat het graf aan de Oosterstraat zou kunnen liggen. Arie Nieterienk en Enschedekenner bij uitstek, schreef dat de foto mogelijk gemaakt is vanaf het voetbalveld van Rigtersbleek,
met zicht op de G.J. van Heekstraat, hoek Surinamestraat.
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Cultuurhistorie in bestemmingsplannen Deel 2

Het cultuurhistorisch fietsteam in Stadsveld Pathmos.

In de Hoesbreef van december
2018 staat een artikel over het
‘cultuurhistorisch fietsteam’
van acht personen dat in
afstemming met de gemeente
werkt aan een veel betere
bescherming van waardevolle
panden, straten, buurten
en bijzondere objecten in
bestemmingsplannen.
Enschede was tot voor kort
berucht om de heel magere
bescherming van erfgoed in de
bestemmingsplannen.
Door Jan Breteler

O

nze werkwijze is als volgt: de gemeente geeft aan welk bestemmingsplan toe is aan verplichte
herziening na 10 jaar (in de
praktijk vaak langer), wij delen de wijk
vervolgens op in fietsdagen, meestal
vier of vijf, en gaan dan heel precies die
wijken doorfietsen. Iedere straat, ieder
plein, ieder bijzonder gebouw, boerderij of voorziening wordt bekeken en
beoordeeld.
Van alles wat wij waardevol vinden
om te beschermen maken we foto’s en
schrijven we een motivatie. Dat bieden
we aan aan de ambtenaren die werken
aan het bestemmingsplan. Die voegen
dat toe aan hun eigen materiaal en daar-

na gaan we gezamenlijk in gesprek over
wat er in het uiteindelijke plan komt.
Welke herzieningen zijn aan de orde.
In november en december 2018 hebben
we (in zeer koude weersomstandigheden) het gebied van het bestemmingsplan Getfert-Perik-Hogeland-Noord
gefietst en beschreven, in juli en augustus 2019 hebben (in extreem heet weer)
Stadsveld-Pathmos gefietst en beschreven. Bij die laatste alleen in Stadsveld,
want Pathmos en Plein West-Indië e.o.
zijn de twee wijken in Enschede die al
een uitgebreide totaal-bescherming
hebben.
En vanaf komende 3 juni fietsen we (met
coronaregels) het Twekkelerveld. Van Tubantiasingel tot Auke Vleerstraat, en van
spoorlijn tot Hengelosestraat. Behalve
dat stuk dat bij het Kennispark hoort, dat
is een ander bestemmingsplan.
Wat levert het op. In eerste instantie
weinig, want behalve dat we veel complimenten kregen voor onze inbreng
gebeurt er vervolgens heel lang niks. En
dat terwijl de gemeente ons in eerste instantie meegeeft dat er heel weinig tijd
is voor ons werk, hooguit enkele weken,
want de plannen moeten met spoed in
procedure. Om voor ons onduidelijke
redenen duurt het uiteindelijk tot begin
april 2020 als er een inhoudelijke reactie

komt. Als eerste op Stadsveld. En vanaf
dat moment gaat het heel snel.
Onze eerste constatering is dat de
gemeente haar huiswerk voor deze
herzieningen al veel beter doet als in het
verleden. Een gedegen hoofdstuk over
cultuurhistorie en uitgebreide en goed
onderbouwde lijsten met te beschermen
erfgoed. Een heel groot deel van onze
voorstellen is daarin overgenomen. We
blijken het over heel veel eens te zijn.
In alle eerlijkheid; er is veel meer van
onze lijsten overgenomen dan waar we
op hadden gerekend op basis van onze
ervaringen in het verleden.
In een tekst voor de Hoesbreef is geen
ruimte om uitgebreid in te gaan op de
soorten van bescherming en om alle objecten langs te lopen. Hoewel dat voor
de liefhebber heel boeiend kan zijn. Ik
kom een volgende keer graag terug op
enkele concrete voorbeelden.
Een paar hoofdlijnen van de verbeteringen: de criteria voor bescherming zijn
uitgebreid. Ook de ligging, de functie
en de bijzondere geschiedenis van een
pand tellen mee. Er komt betere bescherming voor waardevolle gebieden,
zoals de fraaie woningbouwcomplexen
of de heel fraaie plantsoenen. Maar ook
een bijzonder elektriciteitshuisje, een
bedrijfsgebouw of een speeltuincomplex wordt nu makkelijker beschermd.
Lees verder op pagina 8
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Cultuurhistorie in
bestemmingsplannen
Vervolg pagina 7
Kortom, we hebben vruchtbare discussies, soms via telefonisch vergaderen,
wat heel lastig is bij deze onderwerpen,
maar recentelijk ook weer aan een tafel,
met de kaarten en foto’s erbij. (Wel corona-proof ).
Zijn we het over alles eens? Nee, natuurlijk niet. De gemeente is gebonden aan
heel veel regels en belangen en moet
voorzichtig zijn, ook met de bescherming van de belangen van particuliere
eigenaren. Aanwijzing van hun bezit als
monument of als karakteristiek heeft
veel gevolgen. Wij zien het zo breed mogelijk. Waar liggen in zijn algemeenheid
de verschillen: bij de leeftijd. Wij willen
ook jongere monumenten opnemen.
De gemeente neemt nu gelukkig wel de
wederopbouw mee, maar aan post-65
wagen ze zich (nog) niet. Wij vinden dat
ook kunst soms bescherming in een
bestemmingsplan verdient. Dat is nog
lastig. Zo komen we er nog niet uit over
de tegeltableaus van Wolvecamp. Zie
het artikel elders in deze Hoesbreef. Wij
vinden dat nog vaker ‘het verhaal’ van
een pand een reden tot bescherming
kan zijn. Waarom het geboortehuis
van Willem Wilmink niet opnemen. En
een bestemmingplan kan helaas geen
bescherming bieden tegen het ‘overschilderen’ van panden. Daar hebben we
in het recente verleden een aantal nare
ervaringen mee gehad.
Een zorgpunt is nog dat de gemeente
onze aanbevelingen, om enkele heel
bijzondere situaties aan te wijzen als gemeentelijk monument, niet overneemt.
Niet omdat ze het er niet mee eens zijn,
maar omdat er geen geld en menskracht
is voor zo’n procedure. Dat mag eigenlijk
niet zo zijn als je je eigen erfgoed serieus
neemt.
De stand van zaken nu:
Het bestemmingplan Stadsveld/Pathmos is afgerond en ligt nu ter inzage, en
is voor iedereen in te zien op de volgende link: Bestemmingsplan Stadsveld Pathmos 2019
Over het plan Getfert-Perik-Hogeland-Noord hebben we de bespreking
gehad en de discussie gevoerd, en nu is
het wachten op de verwerking daarvan
in het concept-plan dat daarna ter visie
gelegd kan worden.

Javastraat 190 in 1947.
En we beginnen met het inventariseren
van het Twekkelerveld.

De Singelring
Eén bijzonder en heel belangrijk element uit de discussie wil ik hier nog
afzonderlijk belichten.
Enschede heeft een fantastische Singelring. Rond deze tijd bestaat de singel
100 jaar. Die singel moet je, vanuit
cultuurhistorisch perspectief, als één
geheel bekijken. En dus ook bestemmen
en beschermen. In alle drie de plannen waar we nu mee bezig zijn zit een
singeldeel. En in alle plannen blijkt dat
we geen goede bescherming voor die
singeldelen kunnen maken. We wijzen
nu individuele panden aan, of delen van

een complex, en de gemeente heeft een
specifieke “lichte” bescherming gevonden voor singeldelen in de plannen, die
beperkte tijdelijke bescherming biedt.
Maar wat we nodig hebben is een integrale visie met beschermingsregels voor
de gehele Singelring. Daar is eigenlijk iedereen het over eens. De vrijwilligers en
de professionals. Maar bij de gemeente
is het telkens hetzelfde probleem: geen
geld en geen menskracht. Dat begrijpen we. Maar deze prachtige Singelring
moet ook de komende 100 jaar haar
kwaliteit behouden. Dus gemeenteraad
en B&W, stap over uw eigen schaduw
en ga de Singelkwaliteit bewaren. De
erfgoedverenigingen zijn er al helemaal
klaar voor.
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Waterfietstocht Enschede
Voor het architectuurcentrum staat 2020 in het
teken van water en klimaatadaptatie. Voor de komende tijd willen zij u wijzen op de inspirerende
waterfietstocht langs bijzondere waterprojecten
in Enschede, die vorig jaar is georganiseerd door
1Twente en gemeente Enschede.
Vorig jaar werden er langs de route allerlei zaken
georganiseerd. Dit is helaas dit jaar niet mogelijk.
De fietstocht (25 km) is echter prima te fietsen;
een echter aanrader mocht u de route nog niet
gefietst hebben! De route begint bij het Balengebouw in Roombeek.
Op de website van Architectuurcentrum Twente kunt u de routekaart bekijken en eventueel
afdrukken. Voor meer achtergrondinformatie:
https://water.1twente.nl
Geert Bekkering

Fietsrouteboekje
langs vijf voormalige
marken van Enschede
Met het voorjaar is ook het fietsseizoen weer aangebroken, dus lekker er
op uit.
De Loakstenen- en Begraafplaatsplaatsencommissie kan u nu met trots haar
nieuwste product aanbieden. Een fietsrouteboekje
langs de vijf
voormalige
marken van
Enschede en
een route
die langs de
buitenkant
van de gezamenlijke vijf
marken voert.
Onderweg
kunt u veel
markestenen
bekijken en genieten van ons
mooie Twentse
landschap en fraaie natuur. Vier van deze
routes starten in het Ledeboerpark bij de
Viermarkenlinde. Op die locatie hebben
we ook een informatiepaneel geplaatst
met alle loakstenen in en om Enschede.
Het handige gidsje is verkrijgbaar voor
€ 2,95 bij Broekhuis en de verkoopadressen van de Sliepsteen.
Harry van der Sleen

Bekendmakingen
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.

Door Jan Brummer
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Uniek document
Jacobuskerk
Onlangs werden wij benaderd door mevrouw Bonnie
ter Braack. Zij beschikte over een bijzonder, uit drie delen
bestaand en ingelijst, document van haar overleden
echtgenoot, die ca. 35 jaar geleden penningmeester van
de Jacobuskerk was.
De ingelijste stukken ( 68 x 37,5 cm) betreffen een ‘Geldleening groot f 100.000,-- ten behoeve van de Kerk en
Pastorie van de H. JOSEPH’ aan de Oldenzaalschen weg
te ENSCHEDE, gedateerd 1 april 1893.
Over de vraag of de Historische Sociëteit hier belangstelling voor had hoefden wij niet na te denken.
Dit bijzondere drieluik krijgt uiteraard een mooie plek in
onze archiefruimte bij Prismare.

Vergaderen in
de buitenlucht
Het bestuur kwam voor het laatst
op 18 februari in vergadering
bijeen. In april vond er een digitaal
overleg plaats. Onze voorzitter
kwam op het idee om in de tuin van
zijn zomerhuisje in de open lucht
te vergaderen. Gelukkig lieten de
weersomstandigheden het toe.
Naar aanleiding van zijn Koninklijke
onderscheiding trakteerde Geert
Bekkering op gebak.
Foto Ida Buursink
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Gevelsteen
Lutje Berenbroek

Na een tip van Jurjen Reineman uit de Preangerstraat is de SHSEL op de eigenaar van Lutje
Berenbroek aan de Brinkstraat afgestapt.
De zaal van Lutje werd jarenlang gebruikt als
biljartcentrum en LUXXX, en werd nu afgebroken. Daar ontdekte Jurjen een gevelsteen in de
vroegere buitenmuur van de zaal.
Die zaal uit 1941 is in 1959 vergroot, achter de
afdakswoningen die toen nog aan de Brinkstraat stonden.
In de steen staan H.G. Lutje Berenbroek en zijn
vrouw B. ter Beeke, vanaf 1929 de eigenaren.
Vanaf 1949 voerden Mini Lutje Berenbroek en
Bernard Kwekkeboom het bedrijf.
Talloze Enschedeërs hebben hier hun huwelijksfeest gehad, ook toen Eddy en Tineke Stübener het bedrijf in de jaren zestig over hadden
genomen.
Nu, bij de sloop, is eigenaar Ed Frölich zo vriendelijk om ons de gevelsteen te schenken.
De bedoeling is nog steeds om in Enschede een
muur met oude gevelstenen in te richten, een
lapidarium.
Gemeenteambtenaren hebben beloofd daar
aan mee te werken.
Geert Bekkering

Stil... zwijgend
Het derde boek van de Historische Kring
Glanerbrug wordt eind 2020 gepresenteerd.
Het boek gaat over de uitzending van Glanerbrugse jongens en mannen naar Nederlands-Indië en Nieuw Guinea tussen 1945 en
1962.
Het wordt een boek vol uniek fotomateriaal
waarin het verhaal van de strijd wordt verteld en waarin ook persoonlijke verhalen van
de Glanerbruggers aan bod komen. Ruim
130 jongens en mannen uit Glanerbrug, de
Beekhoek en Dolphia werden uitgezonden en
van meer dan 80 daarvan hebben we foto’s
en verhalen achterhaald. Met die schat aan
informatie wordt het boek, met de titel ‘Stil...

zwijgend’ samengesteld.
Deze titel omdat de teruggekeerde jongens en
mannen nauwelijks gehoor vonden voor hun
ervaringen. De samenleving zweeg over deze
bladzijde van de vaderlandse geschiedenis en
dus hielden ook de uitgezonden veteranen in
de meeste gevallen hun mond.
De HKG wil het verhaal van die veteranen
vertellen omdat zij dat verdienen. Ook 75 jaar
na dato.
Het boek dat in een beperkte oplage wordt
gedrukt is alleen per mail te bestellen bij
wmeester@home.nl.
Dankzij diverse sponsoren kunnen we dit rijk
geïllustreerde boek aanbieden voor € 15,-.

