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Maart jl. schreef ik in de Hoes-
breef een stukje over Tommy 
Tattersall die als 17-jarige voet-
baller van voetbalclub Prinses 
Wilhelmina dusdanig gebles-
seerd raakte dat hij aan zijn 
verwondingen overleed. Hem 
viel de twijfelachtige eer te 
beurt de eerste voetbaldode van 
Nederland te zijn. Tommy is in 
november 1887 begraven op het 
Boerenkerkhof aan de Deurn-
ingerstraat maar van zijn graf is 
niets meer terug te vinden. 

Door Georges Schafraad
Binnenstadcommissie

Nu wij van de Binnenstadcommis-
sie het zogenaamde Augmented 
Reality project begonnen zijn en 
wij ontdekt hebben wat het ver-

haal achter deze Tommy Tattersall is, zijn 
wij aan de slag gegaan om een nieuwe 
grafzuil geplaatst te krijgen. Echter, soms 
zijn de wonderen de wereld niet uit, is 
de oorspronkelijke grafzuil weer boven 
water gekomen. Deze is inmiddels door 
Jan Zwiggelaar vakkundig gerestaureerd 
en hij oogt weer als nieuw. 
Op 16 juni heeft Jan een fundament 
gemaakt en op 24 juni kon de zuil met 
marmeren onderstuk geplaatst worden. 
Oorspronkelijk zou de onthulling van dit 
geheel plaatsvinden op 4 april maar van-
wege de overheidsmaatregelen moest 

 Onthulling grafzuil door leden van de familie Tattersall.

Augmented 
Reality op het 
Boerenkerkhof 
en de grafzuil 
Tommy Tattersall
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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/

2021, het jaar van de ring?

De zomer is al mooi op streek als 
deze nieuwsbrief op uw com-
puter verschijnt. Vakanties zijn 
grotendeels voorbij, maar het CO-

VID-19-virus is nog steeds volop aanwe-
zig. Dat betekent dat ook de Historische 
Sociëteit te maken blijft houden met 
beperkingen. Grote bijeenkomsten kun-
nen en willen wij nu niet organiseren, 
dus tot nader order ook geen Sociëteits-
avonden. 

De lopende projecten gaan door en 
dan gaat het om het beschrijven van de 
35.000 gescande foto’s uit de TC-Tuban-
tia archieven en daarna de foto’s van de 
collectie Brusse die wij beheren en gaan 
digitaliseren. De verschillende werk-
groepen zijn actief en wij  bemoeien ons 
natuurlijk met zaken in de stad die te 
maken met cultuurhistorische waarden. 
Het overleg met het gemeentebestuur 
verloopt goed en ook de bemoeienis 
met het actualiseren van bestemmings-
plannen gaat gewoon door. 

Het is natuurlijk wel een tijd waarin wij 
ons bezinnen op zaken die in de ko-
mende jaren gaan spelen. Volgend jaar 
is het bijvoorbeeld 90 jaar geleden dat 
de aanleg van de Enschedese Ring  (de 
Singels) met de opening van brug Zuid 
werd afgerond. Onze Ring heeft grote 
invloed gehad op de stedenbouwkundi-
ge structuur bij de verdere ontwikkeling 
van de stad. 

Pas in 1901 werd de Woningwet door 
het Parlement vastgesteld en dat maakte 
dat gemeenten, die met meer dan 
1000 inwoners per jaar groeiden, hun 
stadsuitbreiding planmatig moesten 
organiseren. De wildgroei van bouwlo-
caties moest worden gestopt, vond de 
regering. Enschede heeft al in 1904 voor 
het eerst gesproken over een Algemeen 
Uitbreidingsplan. In mei 1907 werd dit 
plan vastgesteld door de gemeenteraad 
en dat was snel. De gemeente Amster-
dam stelde haar Algemeen Uitbreidings-
plan pas vast in 1935. 
Een Stadsrondweg  was het structure-
rende element in ons uitbreidingsplan 
en moest de bereikbaarheid van de stad, 
die in de toekomst wel 100.000 inwoners 
zou tellen (toen zonder Lonneker iets 
meer dan 25.000 inw.), mogelijk maken. 
In Sliepsteen nummer 103 uit 2010 is uit-
gebreid beschreven hoe dit proces verlo-

pen is. Een 
mooi moment 
om eens terug 
te kijken op 
de ontwikke-
lingsgeschie-
denis van 
Enschede in 
de laatste 100 
jaar tijdens en 
na aanleg van 
de Ring. 

Laat maar eens zien hoe interessant die 
stedenbouwkundige geschiedenis is. 
De soms bijzondere architectuur langs 
de Ring (Pathmos, Ambachtsschool), 
de snelle groei, het palet aan cultuur, 
onderwijs, industrie en detailhandel. Pre-
sentatie van foto’s uit de Brusse collectie, 
cultuuruitingen van de Reisopera (Ring 
des Nibelungen!?) en het Orkest, in de 
parelketting van parken langs de Ring. 
Bijzondere optredens van Enschedese 
muziekverenigingen, koren en natuur-
lijk het Conservatorium. Het zou mooi 
zijn als Enschede zich met lef durft te 
presenteren.
Wie durft bijvoorbeeld de Pathmosprin-
ses van Willem Wilmink weer eens te 
laten zien? 

Natuurlijk, projecten rond de groei, bloei 
en teloorgang van de textielindustrie. De 
betekenis van de Universiteit en Hoge-
school en ga zo maar door. De Histo-
rische Sociëteit heeft in elk geval 5 x € 
5000,- beschikbaar voor projecten die de 
geschiedenis van Enschede in het licht 
zetten; als co-financiering, want er zijn 
meer subsidiemogelijkheden in de stad. 
Laat het ons weten als er ideeën zijn. 
En dan op naar 2025, het jaar waarin En-
schede 700 jaar Stadsrechten viert. Ook 
weer zo’n  jaar waarin de stad zich kan 
tonen. Weg met de valse bescheiden-
heid van Enschede! Wij kunnen ons laten 
zien, hebben de textielcrisis  achter ons 
gelaten, de vuurwerkramp omgezet in 
een mooiere stad, wonen in de binnen-
stad gestimuleerd en we worden gezien 
als een dynamische, interessante en tole-
rante stad op de grens met Duitsland.
De Historische Sociëteit is er klaar voor.

Dick Buursink
voorzitter 
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 Kaart van de gemeente Enschede uit 
1913 waarop de aan te leggen Rond-
weg is ingetekend met de invalswegen 
Hengelosestraat, Oldenzaalsestraat, 
Gronausestraat en Haaksbergerstraat. 
De Getfertsingel, Varviksingel en een 
deel van de Hogelandsingel staan nog 
als voorlopig ontwerp aangegeven. 

H et  ontstaan van de Enschedese Singels
Freek van der M eer en Ties Wiegman

Kaart van de gemeente Enschede uit 1913 waarop de aan te leggen Rondweg is ingetekend met de invalswegen Hengelosestraat, Oldenzaalsestraat, 
Gronausestraat en Haaksbergerstraatel. De Getfertsingel, Varviksingel en een deel van de Hogelandsingel staan nog als voorlopig ontwerp aangegeven

Kaart: Gemeente Archief Enschede (GAE)

ESJES SCHAAL K 7500 80HB

B KAART m 
: DER GEMEENTE:

ENSCHEDE

D e singels ron dom  het  cen t rum  
van  Enschede zi jn  al een lang 
l even beschoren. Voo r  het  
ontstaan ervan m oeten  we 
t eruggaan naar  de t i jd rond 1900, 
toen de eerste signalen werden  
afgegeven  dat  er  iets ingr i jpends 
zou kunnen gaan gebeuren m et  
de wegenst ructuur  van  de stad. 
Aanvank el i jk  wer d  gesproken  
over  een ron dweg om  de stad. 
Lat er  werden  het  de Singels, nu 
als verkeersader  Ri n g genoem d. 
H et  i n i t i at i ef  voor  de aanleg van  
de singels is al t i jd t oegeschreven  
aan Ed o Ber gsm a, burgem eester  
van  Enschede van  1896 tot  1932. 
H i j  was van  1884 tot  1937 tevens

voorzi t t er  van  de AN W B, de 
Toer i st enbond van  Neder land, en 
als zodan ig zeer  bet rokken bi j  
verkeersaangelegenheden. Dat  hi j  
een vooru i t zi ende bl ik  had op de 
ontwik k el i ng van de stad 
Enschede bl i jk t  wel  ui t  het  fei t  dat  
hi j  zi ch  zeer  bet rokken voelde bi j  
de u i t voer ing van  de in 1901 
i ngevoerde Won i ngwet .

Woningwet 1901
Al veel meer dan honderd jaar 
geleden werd het door het Ri jk  
nodig geacht het willekeurig 
bebouwen van grond aan banden te 
leggen. Daarom kregen de 
gemeenten in de W oningwet van

1901 grote volmachten om 
beperkingen aan te brengen. Volgens

Cover fot o
De Edo Bergsmabrug, de 
verbinding tussen de Laaressingel en 
de Oliemolensingel, is genoemd 
naar de init iat iefnemer tot de aanleg 
van de Rondweg (later ‘Singels’ 
genaamd), burgemeester Edo 
Bergsma. De brug werd in 1923 in 
gebruik genomen. De ansichtkaart 
die de cover van deze Sliepsteen 
siert, is van 1927 o f  wellicht nog 
iets eerder.

(Collectie: Robert Kemper)
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dit uitgesteld worden. 
Afgelopen 4 juli kon dan eindelijk in bij-
zijn van zo’n dertig genodigden, waaron-
der nazaten van de familie Tattersall, de 
onthulling plaatsvinden. Na afloop heeft 
Joep Eijkemans, master student van de 
Universiteit Twente en verantwoordelijk 
voor de toepassing van Augmented 
Reality op het Boerenkerkhof, een korte  
en zeer geslaagde demo gegeven. 
Ook een belangrijke dag wordt zaterdag 
12 september. Op deze dag wordt om 
11.00 uur de app van het Boerenkerkhof 
gelanceerd en deze handeling wordt 
verricht door onze Burgemeester Onno 
van Veldhuizen. 
Onze opzet is om meer bezoekers te 
trekken naar het Boerenkerkhof aan 
de Deurningerstraat - Blijdensteinlaan 
en daarvoor is Augmented Reality bij 
uitstek een geschikt middel. Met behulp 
van je mobiele telefoon kun je bij de 
ingang van het kerkhof een QR-code 
downloaden. Al lopende over de 
begraafplaats herkent je mobieltje een 
aantal geselecteerde graven en vertelt 
het met beeld en geluid het verhaal van 
een 15-tal personen die daar begraven 
liggen. De overledenen komen als het 
ware weer tot leven en zij vertellen 
in het kort iets over zichzelf en in het 
bijzonder wat zij voor Enschede heb-
ben betekend in sociaal, economisch of 
politiek opzicht.
De toepassing van Augmented Reality 
op een begraafplaats is voor Nederland 
uniek en Enschede heeft daarmee een 
primeur. Dus kom je in de buurt van 

het Boerenkerkhof, maak dan eens 
met je mobieltje een wandeling over 
de begraafplaats en ervaar dan hoe de 
Techniek van Augmented Reality voor 
jong en oud op een speelse wijze het 
verleden laat herleven. Een bezoek aan 
dit kerkhof wordt dan een bijzondere 
beleving. 
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Augmented Reality op het Boerenkerkhof  
en de grafzuil Tommy Tattersall

 Jan Zwiggelaar werkt aan de funde-
ring voor de grafzuil.

 Zorg er wel voor dat je een app op 
je smartphone hebt om QR-codes te 
kunnen downloaden. Je kunt hiertoe 
een app vinden in de Appstore of 
Playstore op de mobiele telefoon. 
Kom je op 12 september, laat je dan 
verrassen en zorg dat je om 10.30 uur 
aanwezig bent. 

Open 
Monumentendagen
in Enschede

 Zaterdag 12 en zondag 13 september  
a.s. vinden de Open Monumentendagen 
plaats met ‘Leer monument’ als leidend 
jaarthema. 
Vanaf dit jaar opereert het organiserend 
comité o.l.v. Paul van Wijk onder de vlag 
van onze Historische Sociëteit.
Ondanks de beperkingen, die corona 
nou eenmaal veroorzaakt, heeft het 
comité kans gezien om een aantrekkelijk 
programma samen te stellen voor zowel 
de zaterdag als de zondag. Voor de 
nodige informatie over rondleidingen, 
opening van de festiviteiten, locaties etc. 
bekijk: https://www.openmonumenten-
dag.nl/comite/enschede/

Paul van Wijk

Foto: Paul van Wijk

Rondweg
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 Kor Feringa neemt namens de Historische Sociëteit het schoongemaakte doek in 
ontvangst van Marcel Meijer Hof.

In het Sociëteitsonderkomen in 
Prismare zijn veel objecten te 
vinden die stukjes geschiedenis 
van Enschede tastbaar maken. 
Er staan vitrinekasten, er is een 
collectie kledinghangers met 
verschillende firmanamen en 
de enige vlakke wand hangt 
vol met borden en bordjes, met 
aquarellen, gedenktegels, èn 
twee schilderijen. 

Door Marcel Meijer Hof

Die schilderijen hebben in de 
loop der tijd nogal wat aanslag 
verzameld. Ze hingen dan ook 
jarenlang in de gelagkamer van 

het oude Holterhof, waar het sociëteits-
bestuur destijds regelmatig in vergade-
ring bijeen kwam. Stof en rook, tezamen 
met een wisselende luchtvochtigheid 
zorgden voor een grauwe laag over 
de olieverf. De kleuren werden vaal en 
details waren niet meer goed te zien. 
Hier moest wat gebeuren. De afbeel-
ding met de kruising Molenstraat en de 
Oldenzaalsestraat met de Jozefkerk is als 
eerste aan de beurt.

Nu is het reinigen van een schilderij 
niet zo heel eenvoudig en het vereist 
een zorgvuldige aanpak: Eerst maar 
eens goed kijken. Nu, die lijst heeft wel 
z’n beste tijd gehad; een beetje krom, 
volledig uitgedroogd en daardoor wat 
gammel geworden - die moet er maar 
eens af. 

Ai!  Het spieraam wordt met een paar 
dunne, kromgeslagen roestige spijkers 
min of meer op zijn plaats gehouden in 
de lijst. Dat is niet zonder risico voor de 
muur noch voor het schildersdoek. Te-
genwoordig zijn daar betere methoden. 
Het spieraam zelf is ook zo droog dat alle 
kopspijkertjes los zitten. Een handvol 
nieuwe dan maar tussen de oude getim-
merd. Gelukkig, geen houtworm, dan 
had het doek eraf gemoeten. Stof verza-
melt zich ook tussen het spieraam en de 
achterkant van het doek, waardoor dat 
laatste gaat bobbelen. Dat moet er eerst 
maar eens tussenuit.  Het spieraam zelf 
wordt vervolgens aangetikt totdat het 
doek weer gelijkmatig strak staat. Dat 
laat zich controleren door er lichtjes op 
te trommelen met de vingertoppen en 
te luisteren naar de klank, die overal zo’n 

Schilderstuk weer schoon met spuug

beetje gelijk helder mag klinken.

Er zijn gelukkig geen beschadigingen 
of deukjes die extra aandacht vragen 
en de vernislaag is, hoewel een beetje 
vergeeld, in redelijke conditie. Niets 
aan doen - een beetje ouderdom geeft 
cachet. Dan is het nu tijd voor de grote 
schoonmaak. Wat is daar voor nodig?

Geduld is een eerste vereiste, en verder 
een rustige plek met goed licht, meer-
dere doosjes met wattenstaafjes en 
een schaaltje met glimmend gepoetste 
appels voor de noodzakelijke inspiratie: 
Schilderijen schoonmaken doe je name-
lijk het allerbeste met speeksel. Speeksel 
bevat enkele enzymen die op milde 
wijze vuil en aanslag losweken zonder 
dat het schilderij te nat wordt. Er zijn wel 
chemische middeltjes maar die geven 
toch niet het beste resultaat. 

Kortom, de mond even schoonspoelen 
met een beetje water, een blik op die 
lekkere appels geworpen en het watten-
staafje bevochtigen met vers speeksel. 
Hiermee poets je met zachte druk een 
klein stukje van het schilderij - denk aan 
de grootte van een duimnagel. Oei, wat 
wordt dat wattenstaafje zwart zeg… 
Nog maar eens met een schoon, vochtig 
staafje… en nog eens, en… Net zo lang 

tot het wattenbolletje spierwit blijft. En 
zo wordt centimeter na centimeter ge-
reinigd, langzaam maar gestaag. En als 
je er genoeg van hebt, dan ga je morgen 
weer verder. Zo kan het schilderij tussen-
tijds weer helemaal opdrogen. Meestal is 
wel zichtbaar tot hoever je bent gevor-
derd maar onthou het toch maar. 

Enschede mag zich gelukkig weten 
met een heel goede lijstenmaker; een 
vakman met verstand van zaken, met 
ruime ervaring en met plezier in zijn vak. 
Ditmaal levert hij nog een extra dienst. 
Tijdens de schoonmaak werd de vraag 
steeds knellender “Waar is het spoor?” 
Mijnheer Ter Weele schilderde het doek 
in 1904 leest de signatuur. De Jozefkerk 
is van 1894, de toren twee jaar later. 
Maar de spoorlijn kwam al enkele jaren 
na de grote brand, die werd toch aange-
legd rond 1866?

Mijnheer Govaarts bracht uitkomst: “Kijk, 
dat hek daar, dat is niet het tuinhek van 
mevrouw Amelink, dat is het dege-
lijke hekwerk van de spoorweg.” Hij 
was school gegaan, daar in de nieuwe 
schoolweg. 

Met dank voor advies en begeleiding door 
mevrouw Ingeborg Smit - Rijksmuseum 
Enschede.
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Tussen 16 oktober 2019 en 30 
januari 2020 heeft Laagland 
Archeologie een archeologische 
begeleiding uitgevoerd aan de 
Van Lochemstraat in Enschede. 
De werkzaamheden werden 
uitgevoerd in het kader van de 
herinrichting van de Oldenzaal-
sestraat en de Van Lochemstraat. 

Door Erica Rompelman

Vanwege de aanwezige infrastruc-
tuur en het belang van de drukke 
wegen, werd het onderzoek als 
archeologische begeleiding pa-

rallel aan de geplande werkzaamheden 
uitgevoerd. Om deze reden is vooraf-
gaand ook geen proefsleuvenonderzoek 
in het veld geweest. Een booronderzoek 
in de context van een stad of dorpskern 
over het algemeen te weinig informatie; 
waargenomen verstoringen kunnen heel 
plaatselijk zijn of zijn niet juist interes-
sante lagen die veel vertellen over het 
verleden van een plaats. 

Activiteiten van de mensen door de eeu-
wen heen vormen deze lagen, die be-
staan uit  afval, ophogingen, fundamen-
ten en sporen van graafwerkzaamheden. 
Dit pakket van lagen, door archeologen 
omschreven als het bodemarchief, kan 
veel vertellen over de geschreven en on-
geschreven geschiedenis van een plaats 
als het in de positie waarin het wordt 
aangetroffen wordt bekeken. Het in 
context, of in situ, onderzoeken van het 
bodemarchief is dus heel belangrijk voor 
de archeologie. Het kan de in de bodem 
aanwezige vondsten helpen dateren en 
duiden, maar de lagen zelf maken ook 
deel uit van dit archief. 

Ondanks diverse eerdere werkzaamhe-
den in het gebied en aan de weg, en de 
vele kabels en leidingen, werden in het 
hele onderzoeksgebied archeologische 
resten aangetroffen. De ligging van het 
onderzoeksgebied is in het bijzonder 
interessant vanuit het oogpunt van de 
geschiedenis van Enschede, omdat de 
voormalige grachten zich in het zuiden 
van het plangebied bevonden. De grach-
ten zijn bij het onderzoek inderdaad 
aangetroffen. Eén van de onderzoeksvra-
gen was of sprake was van een tussen-
wal of van bijvoorbeeld een palissade 
of beschoeiing, maar deze zijn in het 

Archeologisch onderzoek Van Lochemstraat-Oldenzaalsestraat

onderzoek niet gevonden. De tweede 
gracht kan in korte tijd zijn gedempt; er 
is een beperkt aantal dempingslagen en 
daartussen zijn geen humeuze afzettin-
gen waargenomen.
Hoewel bij het onderzoek met uitzonde-
ring van een vermoedelijke kelderwand 
geen goed te duiden stenen funde-
ringen werden aangetroffen, werden 
diverse andere overblijfselen van bewo-
ning gevonden in het hele onderzoeks-
gebied, paalsporen, oude karresporen, 
greppels en kuilen. 
Door een toevalsvondst tijdens het 
onderzoek werd de archeologische be-
geleiding voortgezet in de Oldenzaalse-

straat. In een gebied waar geen archeo-
logische sporen meer werden verwacht 
als gevolg van eerdere verstoringen, 
bleken toch nog diverse resten aanwezig 
te zijn, waaronder twee waterputten. 
Daarin werden diverse vondsten gedaan. 
Het betreft de resten van de putten zelf, 
waaronder een mogelijk putdeksel van 
Bentheimer zandsteen en aardewerk. Uit 
beide putten komen bijzondere vond-
sten. Eén put, die vermoedelijk dateert 
uit de periode rond 1100, was opge-
bouwd uit planken en bevatte een groot 
deel van een drinkkan van importaar-

 Een archeologisch profiel tussen de kabels, leidingen en infrastructuur. 
Foto’s: Laagland Archeologie

 Tijdelijke opbouw van de houten emmer met de meest intacte fragmenten.
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dewerk, opmerkelijk omdat dit relatief 
schaars is ten opzichte van lokaal gepro-
duceerd aardewerk. Ander bijzondere 
vondsten zijn een houten emmer en 
een duig van een schaaltje. Hoewel deze 
voorwerpen in de tijd dat ze gebruikt 
werden niet zeldzaam waren, zijn ze dat 
nu wel, omdat hout in de bodem boven 
grondwaterniveau blootgesteld aan 
zuurstof snel vergaat, en vermoedelijk 
ook omdat een kapot houten voorwerp 
nog kan worden hergebruikt, in het erg-
ste geval als brandstof in de kachel.  
De bijzondere vondst van een Walber-
bergpot uit de tweede helft van de 8ste 
eeuw wordt nog verder onderzocht door 
archeoloog Thomas Spitzers van Laag-
land Archeologie. 
De vraag is bijvoorbeeld in hoeverre 
deze vondst in verband kan worden 
gebracht met de in historische bronnen 
in Oost-Nederland genoemde ‘homines 
Franci’, kolonisten uit het Frankische rijk 
(mededeling Thomas Spitzers, in voor-
bereiding bijdrage Overijssels Erfgoed. 
Archeologische en bouwhistorische 
Kroniek). 
Dit onderzoek heeft weer meer informa-
tie toegevoegd aan onze nog beperkte 
kennis van het Enschedese bodemar-
chief en laten zien dat ook onderzoek 
op bebouwde plaatsen nog relatief veel 
informatie kan opleveren. Wellicht wordt 
deze informatie, naast het verdere aar-
dewerk onderzoek nog aangevuld met 
bijvoorbeeld een dendrochronologische 
datering.  

Hartelijk dank aan Laagland Archeologie 
voor de ontvangen informatie, medede-
ling en ter beschikking gestelde afbeel-
dingen. 

Bronnen:
Oude Rengerink, J.A.M., 2020. Evaluatie en Se-
lectierapport Archeologische begeleiding van 
Lochemstraat te Enschede, gemeente Enschede 
(OV), Almelo.
Oude Rengerink, J.A.M. en J. de Gruil, 2019. 
Laagland Archeologie Rapport 325 Archeologi-
sche begeleiding Oldenzaalsestraat te Ensche-
de, gemeente Enschede (OV), Almelo. 

Archeologisch 
onderzoek 
Van Lochemstraat- 
Oldenzaalsestraat

Het heeft alles bij elkaar wel 
eventjes geduurd - om en na-
bij de vier jaar - maar het re-
sultaat mag gezien worden.
De oude, sinds 1924 definitief 
gesloten begraafplaats aan de 
Espoortstraat heeft naast een 
ruim tweehonderd jaar oude 
ommuring een monumentale 
toegangspoort. Die laatste is nu 
in zijn geheel grondig gerestau-
reerd en kreeg als sluitstuk een 
mooi, nieuw gesmeed hekwerk 
in een passende klassieke stijl.

Door Marcel Meijer Hof

Sinds 1996 heeft de Historische  
Sociëteit flink wat energie in ge-
stoken in deze begraafplaats. Het 
gemeentelijk onderhoud was in de 

loop der jaren erg teruggelopen, waar-
door verloedering en vandalisme vrij 
spel kregen. Om de benodigde aandacht 
en urgentie te verwerven is de Sociëteit 
toen begonnen om de nog zichtbare 
graven te inventariseren en te fotografe-
ren. In 1998 kwam het hoveniersbedrijf 
Farwick te hulp. Het bedrijf vierde het 
100-jarig bestaan en als dank aan de 
burgerij werd de begraafplaats opge-
schoond en aangevuld met nieuwe 
beplanting: Een waardig en liefdevol 
cadeau.

De gemeente kwam in 2012 in actie met 
de restauratie van het oude muurwerk. 
Maar de poort werd ongemoeid gelaten. 
Deze poort evenwel is iets bijzonders. 
Zij is opgebouwd uit zandsteenblokken 
die afkomstig zijn van de oude Espoort; 
een van de twee stadspoorten die 
Enschede ooit bezat. Zulke hergebruikte 
bouwelementen noemt men met een 
deftig woord ook wel spoliën of spolia 
(naar het Latijnse spolium: buit, roof ); 
een gebruik aanmerkelijk ouder dan de 
spreekwoordelijke weg naar Rome.
In 2016 werd besloten om het oude 
tuinpoortje in de Walstraat in ere te 
herstellen. Bij die gelegenheid werd 
de natuursteendeskundige van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
de heer Tolboom, uitgenodigd om zijn 
oordeel te vormen over dat raadselach-
tige poortje en over deze twee pylonen 
(de pijlers waaraan het poorthek hangt) 

Een nieuw hek voor de oude  
begraafplaats aan de Espoortstraat

aan de Espoortstraat. En petit comité zijn 
toen beide poorten beoordeeld, alsook 
nog meerdere brokstukken van de oude 
Espoort die zich in het magazijn van 
het Rijksmuseum bevinden. Een van de 
adviezen van de heer Tolboom was om 
de oude ijzeren klampen uit de pylonen 
te verwijderen, daar roestvorming de 
hele zaak steeds door uitzetting steeds 
meer zou ontwrichten. De niet zichtbare 
delen van het ijzerwerk zijn nu van roest-
vrij staal en alleen het zichtbare deel 
is smeedijzer - dit om de authentieke 
uitstraling te behouden.

Het heeft allemaal nogal geduurd. De 
heer Tolboom liet door omstandigheden 
op zich wachten, de begraafplaatspoort 
moest zorgvuldig uit elkaar worden 
genomen. De afzonderlijke blokken 
moesten daarbij worden genummerd in 
verband met de wisselingen in maatvoe-
ring. De natuursteenwerkplaats heeft 
daarop alles zorgvuldig nagekeken en 
waar nodig stukken vervangen of aange-
vuld. Intussen werd de oude fundering 
uitgegraven en vervangen door nieuw. 
Pas dan kon de opbouw weer worden 
geplaatst, waarna het nieuwe hek kon 
worden ingemeten. Dat moest vervol-
gens worden gemaakt en afgewerkt. 
Sinds afgelopen week (weeknummer 30) 
staat alles weer in nieuwe oude glorie. 
Het voorgaande hek - een geschenk van 
de firma Farwick - ligt op dit moment 
opgeslagen op de gemeentewerf en er 
wordt gezocht naar een een passende 
herbestemming. Een cadeau moet je in 
ere houden, nietwaar?

Vervolg van Pagina 5  
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Verdwenen straten Door Jan Brummer

 Het doodlopende steegje met de naam Oorlog was een 
westwaarts lopend zijstraatje van de Kuipersdijk, ongeveer 
tegenover de Soendastraat. De herkomst van de naam is 
onbekend. Aangezien de zes woningen in slechte staat van 
onderhoud zijn stellen B & W in september 1927 voor deze 
onbewoonbaar te verklaren. De woningen moeten uiterlijk 
29 april 1928 zijn ontruimd. Enkele bewoners echter ver-

zoeken de termijn op te schorten waardoor deze met zes 
maanden wordt verlengd. Uiteindelijk worden de woningen 
afgebroken en in mei 1936 is de straat komen te vervallen. In 
de stratengids van Enschede 1902-1903 staan de volgende 
bewoners vermeld: A. Nolte op nummer 7 en G.J. Mos op 
nummer 11.

Oorlog

Een kaartje en een krantenknipsel, april 
1928  (Dagblad Tubantia)

Café Bouwhuis
 Honderd jaar geleden, op 4 september 

1920, opende Gerrit Jan Bouwhuis het 
gelijknamige café aan wat later de Lamber-
tus Buddestraat heette, nabij het tweede vi-
aduct, dat alle Enschedeërs kennen als het 
Bouwhuistunneltje. In de komende Sliep-
steen, die eind september verschijnt, staat 
een uitgebreid en boeiend verhaal over de 
historie van dit roemrijke etablissement.
Jan Brummer 



De stoel
 In Sliepsteen 

132 (winter 
2017) staat een 
artikel over re-
clamemaker en 
schilder Wubbo 
de Groot. 
Daarin wordt 
ook vermeld 
dat hij en zijn 
vrouw Margriet 
ooit een stoelbekleding ontwierpen 
en borduurden. De stoel waarop deze 
bekleding was aangebracht werd zo’n 
veertig jaar geleden bij stoffeerder Her-
man Joostens aangeboden om van een 
nieuwe bekleding te worden voorzien.  
Herman mocht de oude behouden. Nu 
hij, na een werkzaam leven van bijna 
zestig jaar, een punt achter zijn werk zet 
heeft hij de originele bekleding op een 
andere klassieke stoel aangebracht.
Het resultaat mag er wezen; een fraai 
staaltje van zijn vakmanschap. Wij wen-
sen Herman en zijn vrouw Gerda een 
mooie vrije tijd toe.

Jan Brummer
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Midden in onze vakantie, in 
Duitsland, ontvingen we 
een telefoontje dat Gerard 
Kirsten op 29 juni 2020 op 

71 jarige leeftijd plotseling was over-
leden aan een hartstilstand. Op zijn 
geliefde  boerderij “In het Nije”. Gerard 
was sinds 1990 een zeer gewaardeerd  
lid van de werkgroep Boerderijcom-
missie van de SHSEL. 
De oude boerenerven in en rondom 
Enschede hadden Gerard’s passie. Die 
passie kon hij delen met de overige 
leden van de werkgroep. Hij nam 
maar wat graag deel aan de maande-
lijkse bijeenkomsten, Gerard was bijna 
altijd aanwezig. Deze bijeenkomsten 
waren nooit saai. Er was altijd wat 
nieuws te vertellen en te horen.
Gerard had vanaf zijn jeugd al grote 
belangstelling voor boerderijen en 
hun bewoners. Mede daardoor had hij 
hierover dan ook een enorme kennis 
vergaard. Deze kennis zullen we nu 
heel erg missen. Gerard bezat door 
bovenstaande ook een heel groot ar-
chief over deze boerderijen. Hij heeft  
zijn hele leven gegevens verzameld 
en documenten uitgezocht en deze 
opgeslagen. Daarvoor ging hij nu nog 
regelmatig naar het HCO in Zwolle en 
was Gerard ook iedere vrijdag in het 
Stadsarchief van Enschede te vinden, 
o.a. om soms vragen uit te zoeken 
welke aan de Boerderijcommissie 
waren gesteld.
Groot Driene lag voor 1881 groten-
deels in de toenmalige gemeente 
Lonneker. In de dertiger jaren werd 
dat de Gemeente Enschede en pas 
in de zeventiger jaren werd Groot 
Driene  in zijn geheel bij de gemeente 
Hengelo gevoegd. Groot Driene was 
Gerard zijn specialiteit. Gerard is in 
Groot Driene opgegroeid en woonde 
er heel zijn leven op de boerderij  “In 
het Nije” aan de Klinkeweg. Ook heeft 
Gerard de bouw van de wijk Groot 
Driene meegemaakt.
Soms kreeg Gerard ook een vraag 
om een voordracht te houden of een 
stukje tekst te schrijven over Groot 
Driene, dit vond Gerard prachtig. 
De opgeslagen gegevens en de 
kennis van Gerard zouden worden 
gebruikt voor het maken van het 
boek deel 6 van de de serie “Boerde-
rijen in Enschede” van de SHSEL. In dit 
deel zouden de boerderijen in Groot 

Driene beschreven worden.
Van dit deel is nu een klein gedeelte 
gereed, maar waar we nu, helaas, zon-
der Gerard verder mee moeten gaan.
Ook genealogie had de interesse van 
Gerard. Dit kwam hem met name 
goed van pas wanneer hij onderzoek 
deed naar de (oud)-eigenaren en de 
bewoners van boerderijen. 
Gerard heeft meegewerkt aan de 
reeds drie uitgegeven boeken en de 
drie boeken over boerderijen, welke 
nog in voorbereiding zijn over boer-
derijen in Enschede en Groot Driene:
Deel 1 met als inhoud Esmarke, deel 2 
met als inhoud Esmarke 2 en Usselo 1
Deel 3 met als inhoud Usselo 2 en 
Boekelo 1, deel 4 Boekelo 2 (in voor-
bereiding)
Deel 5 Twekkelo (basis data is deels 
verzameld) en deel 6 Groot Driene (in 
voorbereiding)
De Boerderijcommissie moest voor 
het vervaardigen van deze boeken 
steeds met minder leden enorm veel 
werk verzetten. Helaas moeten we 
nu ook jou, Gerard 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.
Gerard, bedankt voor alles wat je voor 
de Boerderijcommissie en de SHSEL 
hebt gedaan.
Gerry, Marjolein, Ivo en kleinzoon 
Charlie (die eind mei 2020 is geboren) 
en verdere familie, de Boerderijcom-
missie en de SHSEL wensen jullie heel 
veel sterkte toe. 
Jan Oldenhof, plaatsvervangend voor-
zitter van de De Boerderijcommissie.

In memoriam Gerard Kristen

 Via onze website bereikte ons het vol-
gende verzoek van Geerhard Lode:
Op de foto, gemaakt in de directiekamer 
van Nico ter Kuile Textielfabrieken, op 
14 juni 1962, wordt zijn vader, Hennie 
Lode, gefeliciteerd met zijn 25-jarig 
jubileum bij het bedrijf. Hennie Lode was 
stalen-wever en werd toegesproken en 
gefeliciteerd door de man rechts op de 
foto, de dessinateur bij ‘Nico’.
Geerhard Lode zou graag de naam van 
deze man willen weten.
Reacties kunt u sturen naar
jpmbrummer@xs4all.nl

Informatie gezocht

mailto:jpmbrummer%40xs4all.nl?subject=
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 Op 31 augustus – rond deze datum ontvangt u de 
Hoesbreef in uw mailbox – is het exact 75 jaar geleden 
dat er na vijf jaar oorlog voor het eerst weer Koninginne-
dag gevierd kon worden. Het was de verjaardag van Ko-
ningin Wilhelmina. Veel straten richtten een feestboog 
of -poort op om dit heugelijke feit luister bij te zetten. 
Op de foto boven, die wij van de Joop van Spankeren 
ontvingen, staan veel trotse bewoners van de Pluim-
straat bij hun poort, die de tweede prijs in de wacht 
sleepte. We zien het deel van de Pluimstraat ten oosten 
van de Oliemolensingel.
Rechts boven op de trap staat elf jaar oude Joop van 
Spankeren en links op de trap staat zijn oudere broer 
Marinus, de tweede van boven. De tweede van boven 
rechts is Gerrit Johannink die later een garagebedrijf 
had. Op de onderste rij zitten v.l.n.r. 1- Hendrik Heutink, 
2- Jaap van Kesteren, 5- Gerrit van de Meer en 6- Hennik 
Veldhausz.
Staand v.l.n.r. 1- G. Freriks (kruidenier aan de Pluim-
straat 1), 2- R. Hulshoff, 3- Marinus van Spankeren, 
4- H. Proost (kruidenier aan de Oostveenweg), 6- Peters, 
kleermaker aan de Oostveenweg, 8- Jaap Diphoorn, 9- 
zijn zoon, 11- Marinus Enkt en 12- Wijnand Bakker (?).

 De feestpoort aan de Rietmolenstraat won de eerste 
prijs.
Jan Brummer

Koninginnedag 1945



September 2020
Pagina 10’n HOESBREEF

Nadat omstreeks 1319 de lands-
heer, de bisschop van Utrecht 
aan Enschede feitelijk stadsrech-
ten verleent, wordt Enschede in 
zijn geheel omgeven door een 
verdedigingsgracht. In 1465 
wordt er opnieuw naar wens van 
de bisschop een tweede gracht 
gegraven.

Door Jan Astrego

Als dank voor het graven van de 
grachten schenkt de bisschop het 
Getfert aan de stad.
Op oude kaarten van Enschede 

is te zien, dat het Getfert lange tijd van 
bebouwing is gevrijwaard. Pas door de 
aanleg van de spoorlijn met het em-
placement van station Enschede Zuid 
met de Getfertweg als belangrijkste 
ontsluiting ontstaat er de eerste bebou-
wing in het gebied. Er worden wegen 
aangelegd, zoals de Wooldriksweg en de 
Sumatrastraat, waarlangs woningbouw 
ontstaat, in de 20er jaren ook in com-
plexvorm.
Opvallend is dat het perceel op de hoek 
Getfertweg- Sumatrastraat nog lange 
tijd eigendom was van de gemeente En-
schede. Eerst in 1937 komt de verkoop 
van een deel aan de firma Varvik in de 
leggers voor. Varvik is een aannemer, die 
het perceel in drieën opknipt. Volgens 
de berichtgeving is deze aannemer 
in 1939 overleden. In de navolgende 
oorlogsjaren zullen er geen activiteiten 
ontwikkeld zijn tot in 1956 één van de 
percelen wordt doorverkocht aan de 
grossierderij DEZO, die ervoor door 
architect Joan Klein Breteler (1903-1954) 
in 1954 een kantoor en werkplaats heeft 
laten tekenen. De architect, waarvan 
weinig meer bekend is, dat hij ook een 
magazijn aan de Wilhelminastraat heeft 
ontworpen, blijkt jong overleden en naar 
alle waarschijnlijkheid was dit project 
zijn laatste werk.
DEZO staat voor Deters en zonen, die 

Historie van perceel Getfertweg 191

 Enschede vestingstad omstreeks 1465.  Enschede omstreeks 1870. Het Getfert is agrarisch gebied.

 Luchtfoto Getfertweg 191.

 Voorgevel Getfertweg 191.

Vervolg op Pagina 11 
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een kruidenierswinkel en een groothan-
del had aan de Veenstraat. Deze panden 
moesten daar vanwege de aanleg van 
de Boulevard 1945 wijken. Het is dus 
logisch te veronderstellen, dat Getfert-
weg 191 er in die tijd als compensatie is 
neergezet. Het gebouw vertoont daar-
door alle kenmerken van de architectuur 
uit de wederopbouwperiode. Het blijkt 
vrijwel ongewijzigd de tand des tijds 
te hebben doorstaan. Het kantoorge-
bouw toont die typische wederopbouw 
kenmerken in de detaillering van de 
baksteenarchitectuur in de stijl van het 
Nieuwe Bouwen. Grote rechthoekige ra-
men met stalen sponningen; evenwich-
tig in de gevel geplaatst met centraal 
het entreeportaal met een omlijsting 
van stucwerk en kleine ramen met een 
sierlijk gietijzeren deurbeslag. Opvallend 
is ook de gestucte fries als decoratie aan 
de dakrand van de voorgevel met de 
kleine op de punt gedraaide vierkante 
uitsparingen.
De werkplaats heeft een shed construc-
tie, een voor die tijd gezien als de laatste 
generatie in zijn soort. Shed construc-
ties met betonnen schaalelementen 
kwamen steeds meer in zwang. Volgens 
de advertenties hebben in het pand in 
latere jaren nog andere bedrijven in ge-
zeten Maar de uitgekiende en daardoor 
zeer transparante staalconstructie van 
de sheds met slechts een enkel steun-
punt zorgt prachtige lichtinval en een 
schitterende ruimtewerking. Volgens de 
advertenties hebben in het pand nog 
verschillende andere bedrijven geves-
tigd gezeten, zoals een importeur van 
‘luxe’ keukens Olda NV, meubelmagazijn 
Vauma en de firma De Winter en Co.
Min of meer door toeval ontdekten de 
leden van de ‘fietsclub van erfgoedvrien-
den’ dit waardevolle pand. In overleg 
met de gemeente Enschede is deze 
groep ingeschakeld om ten behoeve van 
de herziening van het bestemmings-
plan Getfert/Perik/Hogeland Noord het 
cultuurhistorisch erfgoed te inventari-
seren. De verkooptekeningen van de op 
het terrein te bouwen woningen hingen 
al een tijdje aan het hek. Dus de angst 
was, dat er na de BATO opnieuw een 
frustrerend traject zou volgen. Een snelle 
actie met een brief aan het college en 
de daarop snel reagerende wethouder  Plattegrond Enschede 1890.

 Plattegrond Enschede 1884.

Historie van perceel 
Getfertweg 191

plus het inschakelen van het ambtelijk 
apparaat voorkwam voorlopig de sloop 
van het pand. De positieve beoordeling 
van het Oversticht en nauw overleg 
met eigenaar/ontwikkelaar/aannemer 
Munster deed de rest. Zodanig zelfs, dat 
er nu alom enthousiasme is over het 
hergebruik van dit unieke pand. Ook de 
eruit voortvloeiende stedenbouwkundi-
ge aanpassing van de rest van het kavel 
werd met name door de buurtbewoners 
warm onthaald.

 Plan grossierderij DEZO Joan Klein Breteler 1954

Vervolg van Pagina 10 
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 Oplossing foto Hoesbreef 300-juni:
Veel lezers hebben gereageerd op de foto in de juni Hoesbreef. 
Allen gaven aan dat op de foto de Berkenkamp op de hoek met de 
Alsteedsestraat te zien is. Van 1956 tot 1958 werd de Berkenkamp, 
i.v.m. de aanleg van de Boulevard, ingericht als tijdelijk marktplein 
voor de dinsdagmarkt. Het pand op de voorgrond, Alsteedsestraat 
1, was Pension De Kroon, voorheen Café Het Tunneke. 
Op de achtergrond zien we de in aanbouw zijnde en inmiddels al 
weer gesloopte H.T.S./Zeevaartschool. Hier staat nu de Alphatoren.

 Esther Floris stuurde 
ons bijgaande foto die 
gemaakt is in Lonneker. 
De links op de praalwagen 
staande, zwart geschmink-
te jongen, is haar vader, 
Hennie Vollenbroek. Het 
gezin Vollenbroek woonde 
aan de Ruiterkampweg 
102. Haar vermoeden is 
dat de foto kort na de 
bevrijding gemaakt is en 
dat de wagen meereed in 
een bevrijdingsoptocht. 
Hennie was toen bijna 16 
jaar oud.

Mogelijk kan één van onze 
lezers ons laten weten of 
haar vermoeden juist is en 
wie de andere personen 
op de wagen zijn. 

mailto:?subject=
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 In de Hoesbreef van januari 2020 maakten wij melding van 
de start van ons volgende fotoverhalenproject: de Kuipersdijk.
Voor dat project is inmiddels veel voorbereidend werk gedaan, 
vooral het inventariseren van bedrijven die aan de Kuipersdijk 
zitten of hebben gezeten, en onderzoek naar het verleden. Er is 
tot dusver een beperkt aantal gesprekken gevoerd met (oud-)
ondernemers.
Door de corona-uitbraak zijn de interviews stilgevallen en is de 
redactie een tijdlang niet bij elkaar geweest. Digitaal is er wel 
het nodige werk verzet.
Inmiddels zijn we, met alle corona-voorzorg, weer begonnen 
met de gesprekken en het verzamelen van (foto-)materiaal.
Bij het werken aan de verhalen over de Deurningerstraat en het 
Hogeland is gebleken dat een Facebookpagina een uitstekend 
communicatiemiddel is. We houden mensen op de hoogte van 
vondsten en voortgang en we krijgen heel veel reactie, regel-
matig ook met nieuw materiaal.
Daarom hebben we nu voor de Kuipersdijk ook zo’n pagina 
gemaakt: Kuipersdijk-Verleden en heden. 
https://www.facebook.com/Kuipersdijk-Verleden-en-he-
den-104313101389148

Vanaf nu zullen we daar regelmatig berichten op publiceren, 
en rekenen we ook nu weer op uw reacties. Voor reacties en 
materiaal kunt u ook altijd het emailadres:  
Kuipersdijk@ziggo.nl gebruiken.

Jan Breteler

Fotoverhalenproject Kuipersdijk op Facebook
Kuipersdijk-Verleden en heden

https://www.facebook.com/Kuipersdijk-Verleden-en-heden-104313101389148
https://www.facebook.com/Kuipersdijk-Verleden-en-heden-104313101389148
mailto:Kuipersdijk%40ziggo.nl%20?subject=


September 2020
Pagina 14’n HOESBREEF

 Een document van de Twentsche Chauffeursschool, om-
streeks jaren dertig. De Twentsche Chauffeursschool bevond 
zich aan de Kuipersdijk. Waar precies is nog niet bekend. Kunt 
u ons meer vertellen over deze verkeersschool? Laat het ons 
weten! 
Kor Feringa, documentatie SHSEL
k.feringa@home.nl 

Informatie gezocht
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