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 Hotel Cafe Restaurant Gleser aan de Parkweg rond 1910 werd later Modern en Hotel Rodenbach. 

Hotel Rodenbach, bij veel Ensche-
deërs beter bekend onder de 
naam Modern, wordt naar alle 
waarschijnlijkheid aangewezen 

als gemeentelijk monument. Het pand 
aan de Parkweg, vlakbij het Volkspark, 
kwam enige tijd geleden in het nieuws 
doordat de koper, de ernaast gelegen 
Syrisch-Orthodoxe kerk, het had aan-
gekocht om er een parkeerplaats van te 
maken. De alarmbellen gingen rinkelen, 
want velen van ons hebben zoete her-
inneringen aan het pand, onder andere 
door optredens van The Buffoons. 
Een gezamenlijke actie van de drie in 

Enschede acterende erfgoedorganisa-
ties: het Cuypergenootschap, Erfgoed-
vereniging Heemschut en de Historische 
Sociëteit Enschede-Lonneker, mondde 
uit in een aanvraag bij de gemeente En-
schede om het pand de gemeentelijke 
monumentenstatus te geven.

De gemeente gaf daarop het Monumen-
ten Advies Bureau opdracht een nader 
cultuurhistorisch onderzoek te doen. Het 
uitgebreide MAB-rapport komt onmis-
kenbaar tot de slotsom dat het pand aan 
voldoende belangrijke criteria voldoet 
om het als monumentwaardig te kunnen 

beschouwen en het te kunnen plaatsen 
op de gemeentelijke monumentenlijst. 
De gemeentelijke Monumentencommis-
sie ondersteunt dit advies. 

Het college van B&W heeft de conclusies 
van het rapport daarna in haar vergade-
ring van 15 februari overgenomen en zal 
dit besluit aan de betrokken raadscom-
missies voorleggen.

Jan Astrego

Zie ook  Hoesbreef nummer 293 van 
december 2019.

Hotel Rodenbach wordt gemeentelijk monument

https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2019/11/Hoesbreef-december-2019.pdf
https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2019/11/Hoesbreef-december-2019.pdf


Algemeen kiesrecht 
en in Enschede 
was het daarna ook 
direct gedaan met 
de almacht van de 
elite. In de Gemeen-
teraad van 23 leden 
die gekozen werd 
in 1919 waren tien 
socialisten, een 
vrijzinnig democraat en een communist. 
In 1923 de eerste twee wethouders van 
de SDAP. De textiel-elite had de gemeen-
teraad verlaten, hun tijd was geweest.
Interessant is natuurlijk de vraag of dit 
gegeven de inzet van het gemeente-
bestuur veranderde? Het waren na de 
Eerste Wereldoorlog gouden jaren in de 
stad. De textiel floreerde. Twente was 
een heel belangrijk economisch kernge-
bied waar meer dan 20% van het bruto 
nationaal product werd gerealiseerd. In 
Enschede werd gewerkt aan de aan-
leg van de Singelring. Het project dat 
zijn basis had in het eerste Algemeen 
Uitbreidings Plan van Enschede uit 
1907. Grote stadsuitbreidingen kregen 
vorm langs die Singel. Pathmos, Hoge-
land, Laares en Ribbelt, Velve Lindenhof 
en Getfert, om er maar eens een paar 
te noemen. De kwaliteit van de wo-
ningbouw voor de gewone man ging 
omhoog. Veel aandacht voor onderwijs, 
volksgezondheid en een groenstructuur 
met parken, die het leven meer kwa-
liteit moest geven. De samenvoeging 
met Lonneker in 1934, aanleg van een 
kanaal, een havenen een vliegveld.
Kiezen voor een actievere politiek in de 
gemeente bleek ertoe te doen. En dat is 
feitelijk nog steeds de inzet; het kiezen 
van politici die de toekomst samen vorm 
moeten gaan geven namens ons. Die het 
verdienen dat we kiezen, dat we ze kri-
tisch volgen, begeleiden en belonen met 
meer, of straffen met minder stemmen 
als ze falen. Dat is waarom ik ga stem-
men op 17 maart.

Dick Buursink
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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/

We mogen weer stemmen 
komende maand. Stemrecht, 
een recht waarop mensen 
tegenwoordig gewezen moet 

worden. Want politiek? Mwaaa…
Terwijl wij allemaal opvattingen hebben 
over coronamaatregelen. De snelheid 
van vaccineren en zorgen over onze 
kinderen en kleinkinderen die niet naar 
school mochten.
Over de economie en waar al dat geld 
vandaan komt dat ingezet wordt in de 
crisis. Waarom de kleine kledingzaak 
en de kapper nog niet open mag en de 
supermarkt wel! Veel gespreksstof. Toch 
allemaal zaken die door politici bepaald 
worden. Alleen al dat feit rechtvaardigt 
om je stemrecht te gebruiken.
Ook in de geschiedenis van Enschede is 
veel gebeurd dat duidelijk maakt waar-
om dat stemrecht zo interessant is voor 
gewone mensen. Heel lang zijn eenvou-
dige burgers geregeerd door een klein 
groepje boven hen gestelden. Tot het 
einde van de 19e eeuw was dat de rijke 
bovenlaag van de bevolking. Besturen 
bij een overheid was een erebaan, vaak 
onbetaald, dat dan wel. 
In Enschede was het bestuur een zaak 
van de textielfamilies. In 1887 bestond 
de dertien leden tellende gemeenteraad 
uit vijf leden van de familie ter Kuile, 
twee leden van de familie Scholten, en 
een lid van de families Stroink, Blijden-
stein, Ledeboer, Roessingh, Baurichter en 
Menko. Een min of meer gesloten kaste. 
De burgemeester werd door de com-
missaris van de koning voorgedragen 
zonder inbreng van de gemeenteraad.
En duidelijk moest zijn, gewone mensen 
hadden niet veel in te brengen. Kleinge-
maakt en kleingehouden. 
De generatie Buursink’s die hun boerde-
rijtje in de Eschmarke verkochten wisten 
het al. Pet in de hand en de fabriek in. De 
opa en de vader van mijn vader waren 
zo onaanzienlijk dat ze zelfs niet geschikt 
bevonden werden voor de militaire 
dienst.
Het gemeentebestuur vond dat particu-
lier initiatief leidend moest zijn. Ze wa-
ren tegenstander van overheids ingrijpen 
en hadden ook weinig oog voor de 
toekomstige behoefte van de snelgroei-
ende stad. En dan, in 1917, revoluties in 
de wereld.
Onder de dreiging van die revoluties 
werd het kiesrecht voor mannen inge-
voerd en vanaf 1919 ook voor vrouwen. 

De wereld veranderde in 1919

De Partij van de Arbeid bestaat 75 jaar. 
Een interview door 1Twente Enschede met 
oud-wethouder van Enschede Dick Buur-
sink over de geschiedenis en het heden 
van sociaaldemocratie, in Nederland, in 
Twente en in Enschede. 

http://www.shsel.nl
mailto:hoesbreef%40gmail.com?subject=%E2%80%99n%20Hoesbreef
https://www.shsel.nl/uitgaves/n-hoesbreef/
mailto:secr.shsel%40gmail.com%20?subject=
mailto:geertbekkering%40shsel.nl?subject=
http://www.shsel.nl
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://youtu.be/HjiFlQfOqjo
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Mooie oude bomen zijn in En-
schede best wel beschermd. Zie 
de website waarop individuele 
bomen en boomgebieden staan 
aangegeven:
Beschermwaardige bomen

Door Geert Bekkering
g.h.bekkering@home.nl

Je kunt op deze site groene stippen 
en blauwe vlakken aanklikken en 
krijgt dan heel soms te zien waarom 
zo’n boom beschermd is.

Meestal is dat niet ingevuld. Afbeeldin-
gen ontbreken ook nog.
En dat terwijl de ambtenaren die over 
kapvergunningen beslissen graag ook 
de cultuurhistorische waarden zouden 
weten. Dat helpt ze bij de afweging van 
belangen. Hoe meer er bekend is over de 
geschiedenis van een boom, hoe meer 
geld en moeite zou moeten worden 
gestoken in onderhoud en inpassing in 
de omgeving, om de boom nog ouder te 
laten worden. 
Ik heb er veel zin in om al die plekken ‘na 
te lopen’ en met oude kaarten en litera-
tuur na te gaan wanneer zo’n boom, laan 
of bosje geplant is en wat vroeger de 
functie was.
Temeer daar op dit moment andere par-
ticulieren al bezig zijn om in de hele stad 
de lijst met deze bomen te verbeteren. 
Samenwerking is goed mogelijk.
Ik ben dus even het Wooldrik in geweest 
en heb al een paar stukjes cultuurhis-
torie gemakkelijk uit kunnen zoeken. 
Enkele oude eiken van de weg naar 
Gronau (voordat de Gronausestraat werd 
rechtgetrokken) staan in het Wooldriks-
park en in de middenberm van de Hof-
stedeweg. Ze zijn aangevuld met jonge 
bomen, maar de oudste eiken kunnen 
dus zomaar 200 jaar oud zijn.

De geweldig dikke eik tegenover de 
hoofdingang van de Apostolische kerk 
aan de Van der Waalslaan blijkt bij de 
verdwenen boerderij Oosterveld te heb-
ben gehoord. Dat kun je vinden in ons 
boerderijboek 1. Helaas is van deze boer-
derij verder weinig bekend, maar de eik 
is beslist de dikste in de wijde omgeving.

Het verhaal van de Enschedese bomen

 Beschermwaardige eiken aan de Hofstedeweg; de oude weg naar Gronau.

 De eik van boerderij Ooster-
veld aan de Van der Waalslaan.

Lees verder Pagina 4  

https://www.enschede.nl/openbare-ruimte/bomen/beschermwaardige-bomen
mailto:g.h.bekkering%40home.nl?subject=
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ENSCHEDE - De service-club Kiwanis 
(vergelijkbaar met de Rotary-clubs) wil dit 
monument in een laatste poging proberen te 
redden. Zij staan hiermee evenwel lijnrecht 
tegenover wethouder W. van Egmont. Het is 
nijpend; een recente storm heeft flinke scha-
de toegebracht aan het onbewoonde deel van 
dit Oaldste Hoes.

De Kiwanis willen het karakteristieke pand 
uit de zestiende eeuw op de huidige plek be-
houden. De wethouder wil hier niet van we-
ten in verband met de kantoorbouwplannen 
aan de Veenstraat. Van Egmont ziet verplaat-
sing als enige mogelijkheid. De Historische 
Sociëteit Enschede-Lonneker steunt de Ki-
wanis. Beide hekelen de wijze waarop het 
stadsbestuur met historische monumenten 
omspringt: “De gemeente voert een laks be-
leid. Ze laten het gewoon verpauperen. Het 
Elderinkshuis aan De Klomp en het Oaldste 
Hoes zijn de enige huizen die de stadsbrand 
in de negentiende eeuw overleefden”, aldus 
W. van Heek van Kiwanis. 

Mevrouw R. Luiten van de Historische 
Sociëteit: “Het stadsbestuur is slordig met 
waardevolle geschiedkundige panden. Dat 
is ook al aan de Haaksbergerstraat gebleken 
toen daar de herenhuizen het loodje legden. 
Het heeft er alle schijn van dat, zodra je je 
omdraait, er weer iets wordt gesloopt. En 
Enschede heeft al zo weinig op dit gebied.»

Geld heeft de gemeente er niet voor over: 
“Het kost kapitalen om het daar weg te halen. 
Dat zien wij niet zitten. Dat daarmee wellicht 
een stuk historie verdwijnt, is juist. Wanneer 
particulieren het geld op tafel leggen valt 

Laatste ronde behoud Oaldste Hoes begonnen

■ Het onbewoonde deel van het Oaldste Hoes is 
ten prooi gevallen aan de storm.

erover te praten”, zegt Van Egmond. Als het 
Oaldste Hoes aan de Veenstraat blijft, worden 
er volgens hem stedenbouwkundige ontwikke-
lingen geblokkeerd.

Wethouder van Egmond vindt de kritiek te 

simpel: “Er moeten wel goede mogelijkhe-
den zijn om iets te behouden. Het Oaldste 
Hoes is moeilijk in te passen in kantoorbe-
bouwing. Alles heeft zijn prijs.”

Medewerker A.M. Meijer van de bouw-
dienst stelt echter voor een verplaatsing te be-
kostigen met subsidies: “Wij zijn voorstander 
van een verhuizing naar de Klokkenplas. Het 
huis zou dan een kiosk kunnen worden waar 
je kaartjes voor de culturele instellingen in 
de regio kunt reserveren. Over enkele weken 
komen wij met een voorstel”, aldus Meijer.

Woordvoerder W. van Heek is fel tegen-
stander. “Het huis hoort aan de Veenstraat, 
daar is het immer gebouwd. Oude bomen en 
huizen moet je niet verplaatsen. We gaan er, 
ondanks de verklaringen van de wethouder, 
met hernieuwd moed tegenaan. In welke 
vorm de reddingspoging wordt gegoten, kan 
ik momenteel nog niet zeggen. Maar dat er op 
korte termijn iets mee moet gebeuren, staat 
vast. Het huis is dringend aan een opknap-
beurt toe”, aldus Van Heek.

De sterke wind met orkaankracht heeft 
het grootste deel van het dak van het dicht-
getimmerde en onbewoonde deel van het 
Oaldste Hoes vernield. De andere kant, waar 
mevrouw J.G.A. Grondman al sinds jaar en 
dag woont mist enkele dakpannen maar heeft 
verder niet zichtbaar geleden onder de storm. 
Mevrouw Grondman heeft, zoals ze zegt, 
“geen behoefte aan publiciteit”. Van haar is 
wel bekend dat ze zeer grote waarde hecht 
aan de instandhouding van het huis. Volgens 
de bouwdienst is ze bereid te verhuizen mits 
het Oaldste Hoes op de een of andere manier 
blijft behouden.

 In de vorige Hoesbreef is een artikel geplaatst uit Dagblad Tubantia van 29 januari. Omdat de kwaliteit niet optimaal was hier-
onder hetzelfde artikel, maar dan beter leesbaar. 

De bomen die bij de boerderij Hofstede 
hoorden staan in verschillende particu-
liere tuinen, dan wordt bescherming wel 
lastig. 

Maar de fraaie linde van de afgebroken 
boerderij Stenvers aan de Heutink-
hoekweg wordt gekoesterd door de 
particuliere eigenaren van het huis dat 
er nu staat en staat dus wel op de kaart. 
Haar ‘tweelingzusje’ die in een buur-
tuin staat is inmiddels gekandelaberd 
(takken drastisch ingekort) en is ook niet 
beschermd. 

Kortom, in een uurtje heb je zo wat 
nuttige cultuurhistorische informatie bij 
elkaar. Wie wil me komen helpen om dit 
voor heel Enschede te gaan doen?

Het verhaal van de 
Enschedese bomen

 Vervolg van Pagina 3

 Van der Waalslaan 9, de bomen van boerderij 
Hofstede.

 Wooldrikshoekweg, de linde 
van boerderij Stenvers.

https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2021/01/Hoesbreef-306-februari-2021.pdf
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 In de vorige Hoesbreef stond een prent, opgebouwd uit 
gebouwen en voorzieningen in Enschede. Opnieuw heeft Henk 
Snuverink een prent gemaakt maar nu met gebouwen en voor-
zieningen uit het verleden van Enschede. De kenners zullen 
veel zaken herkennen, bestaande en ook intussen verdwenen 

zaken. Het lijkt ons leuk om eens  te testen hoeveel, en welke 
elementen uit ons verleden de lezers weten te herkennen. Wij 
verloten een cadeaubon onder de lezers die alle elementen 
weten te benoemen en ook het goede aantal weten. 
Inzendingen aan:  secr.shsel@gmail.com

 Sport is van alle tijden 
maar in Nederland kwamen 
arbeiders er nauwelijks aan 
toe zich met sport bezig te 
houden. Zij maakten lange 
werkdagen en vaak was de 
zondag de enige dag in de 
week dat ze konden ontspan-
nen. Bovendien was de zon-
dag een dag om te kerken. 
Na de Eerste Wereldoorlog 
veranderden inzichten en 
omstandigheden. Om verbe-
tering in het welzijn van de 
arbeiders te bevorderen werd 
het gepromoot om meer 
aan sport te doen. Dat gold ook voor de 
socialisten. De Amsterdamse socialist Sal 
Broekman stond aan de basis van de Ne-
derlandse Arbeiders Sport Bond (NASB). 
Samen met Tobias Green, voorzitter van 
de Amsterdamse voetbalvereniging 
Blauw-Wit, richtte hij op 19 december 
1927 de NASB op. 
In mei 1929 vond er met meer dan 
2000 leden een internationale bijeen-
komst plaats in de Haagse Houtrust. 

Socialistische sporters uit Nederland, 
Duitsland en Oostenrijk namen er aan 
deel. Volgens dagblad ‘Voorwaarts’ was 
men onder de indruk van “onze mannen 
en vrouwen in hun sportieve kleeding, 
waar bruin-gebrande armen uit de 
witte blouses staken, boven vurig-roode 
broeken en rokken”. De Arbeiderssport-
bond voerde als devies ‘Arbeiderssport is 
Massasport’ 
In augustus 1930 werd er ook in Ensche-

de een internationaal sport-
weekend georganiseerd.
De wedstrijden vonden plaats 
in het Van Heekpark en op de 
‘Voortsweide’, de gemeen-
telijke sportvelden aan de 
Voortsweg. Vooral de sporten 
die als nuttig voor het men-
selijk lichaam werden gezien, 
zoals gymnastiek en turnen, 
werden beoefend. Maar ook 
voetbal- , korfbal- en hand-
balwedstrijden stonden op 
het programma. Het aantal 
deelnemers, waaronder 
ook Duitse, bedroeg ruim 

600. Bijgaande deelnemerskaart is van 
Hermann de Leve Sr. uit Gildehaus die 
gastvrij onderdak kreeg bij de familie 
Kerstenberg in Glanerbrug.
In de Tweede Wereldoorlog werd door 
de Duitse bezetter een einde gemaakt 
aan deze socialistische sport. Hierna is 
de NASB nooit meer zo groot geworden 
als in de jaren twintig en dertig.

Georges Schafraad

Internationale Arbeiders Sport Bond

Het verleden van Enschede

mailto:secr.shsel%40gmail.com?subject=Het%20verleden%20van%20Enschede


Maart 2021
Pagina 6’n HOESBREEF

 Binnenstadcommissie
Georges  Schafraad
E-mail: schafraad@gmail.com

 Boerderijcommissie
Jan Oldenhof
E-mail: boerderijcom@shsel.nl

 Documentatiecentrum
Kor Feringa 053 477 45 95
E-mail: korferinga@shsel.nl

 Foto- en verhalencommissie

Jan Breteler
E-mail: fotoverhalen@shsel.nl

 Monumentencommissie
Paul van Wijk 
E-mail: monumentencom@shsel.nl

 Loakstenen- en
begraafplaatsencommissie
Harry van der Sleen 053 852 24 94
E-mail: loakstenencom@shsel.nl

 PR-commissie

Bart Jansen, 06 3435 45 16
E-mail:  jansebart@gmail.com

 Redactie ’n Sliepsteen
Geert Bekkering 053 430 06 91
E-mail: geertbekkering@shsel.nl

 Historische Kring Glanerbrug
Joop Kwakman 053 461 38 53
E-mail:  glanerbrug@shsel.nl

 ICT
Tjibbe Knol  E-mail: tjibbeknol@shsel.nl

Contactpersonen commissies Klik voor meer informatie

 Horstlanden-Veldkamp was de eerste 
wederopbouwwijk van Nederland. Een 
geallieerd bombardement op 22 februari 
1944 had de wijk in de as gelegd en 
na de oorlog moest hij weer volledig 
worden opgebouwd. De Historische 
Sociëteit bracht in het voorjaar van 2019 
een speciaal nummer van ’n Sliepsteen 
uit, waarin die wederopbouw wordt 
beschreven.
Onderdelen van het project Horstlan-
den-Veldkamp waren ook het aanbren-
gen van een herdenkingssteen en het 
maken van een film over de wederop-

bouwtijd: Het Bombardement. Op die 
film, die bij de première veel belangstel-
lenden trok, is nu een vervolg versche-
nen: Verhalen van de Wederopbouw, een 
drieluik met verhalen van (voormalige) 
bewoners. De film is in verband met de 
coronacrisis alleen online te zien.
Verhalen van de Wederopbouw begint 
met het onderdeel Bouwen en Wonen, 
gevolgd door Werken en Winkels en een 
verzameling jeugdherinneringen. De 
begeleidende tekst is van Annegreet 
van Bergen, schrijfster van onder meer 
de bestseller Gouden Jaren en is inge-

sproken door Nathalie Baartman. Addy 
Scheele van Textielbeatband Ronal Four 
heeft de muziek gemaakt. Hij is in de 
wijk opgegroeid.
Verhalen van de Wederopbouw beslaat 
de periode 1945-1970 en is niet alleen 
interessant voor (oud-)bewoners van de 
wijk, maar zeker ook voor anderen die 
de naoorlogse periode hebben meege-
maakt. Film en aanvullende informatie 
zijn te vinden op de website 
horstlandenveldkamp.nl en op YouTube.

Jan Astrego

Film over Horstlanden-Veldkamp

mailto:schafraad%40gmail.com%20?subject=Binnenstadcommissie
mailto:boerderijcom%40shsel.nl?subject=
mailto:korferinga@shsel.nl
mailto:fotoverhalen%40shsel.nl?subject=
mailto:monumentencom%40shsel.nl?subject=
mailto:loakstenencom%40shsel.nl?subject=
mailto:jansebart%40gmail.com?subject=
mailto:geertbekkering@shsel.nl
mailto:glanerbrug%40shsel.nl?subject=
mailto:tjibbeknol@shsel.nl
https://www.shsel.nl/commissies/
https://horstlandenveldkamp.nl/
https://youtu.be/rintPZqZR6I
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Verdwenen straten: Door Jan Brummer
Reacties: janbrummer@shsel.nl

 Een uitsnede uit een plattegrond van Enschede uit 1907.

APENWEG
 De Apenweg lag in de Laares en liep 

vanaf de Losserseweg -nu de Ooster-
straat- in noordelijke richting naar De 
Apenhof; een oudere benaming, in 
1889 vastgesteld, was ‘Langs de Aap’.
Na de aanleg van de Laaressingel is de 
naam in 1923 komen te vervallen.  

In zijn boek ‘Historisch stadsalbum 
van Enschede’ omschrijft Joh. Buursink 
De Apenhof als een door een hoge 
doornenheg omgeven tuin met een 
koepeltje, temidden van hoge bomen. 
De Apenhof was het onspannings-
gebouwtje van een groep fabrikan-
ten die zich verenigd hadden in ‘De 
Aapclub’.

Bron:  
J. van Ooyik – 175 jaar 
Straatnamen Enschede.

APENWEG

 Vanaf 3 februari is de geheel vernieuw-
de website van de Historische Kring 
Glanerbrug in de lucht. We zijn trots op 
het resultaat van al het werk, waarin we 
veel tijd en energie hebben gestoken. 
De site is onder andere gevuld met 
verhalen over uiteenlopende historische 
onderwerpen en met een deel van onze 
foto-collectie. Via het contactformulier 
kunt u uw vragen en/of opmerkingen 
naar ons sturen en handige linkjes bren-
gen u snel naar de sites van de SHSEL, 
naar die van enkele zusterverenigingen 
en van andere belangwekkende groe-
pen.  
Vragen, opmerkingen en reacties zijn 
van harte welkom en zullen zo spoedig 

Vernieuwde website Historische Kring Glanerbrug

mogelijk worden beantwoord. 
Bezoek: www.historischekringglaner-
brug.eu en laat uw commentaar achter 
op het contactformulier.

Historische Kring Glanerbrug

mailto:?subject=
https://www.shsel.nl/uitgaves/n-sliepsteen/abonnee-worden/
http://www.historischekringglanerbrug.eu
http://www.historischekringglanerbrug.eu
https://historischekringglanerbrug.eu/contact/
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Antwoord op de foto in Hoesbreef 306:
 We ontvingen veel reacties op de foto van het 

administratiekantoor van de woningbouwver-
eniging ‘De Volkswoning’. De meesten gaven als 
locatie van dit pand Walstraat 2 aan, op de hoek 
van het Van Loenshof. 
Op deze foto is te zien dat het pand tegen het 
vroegere pakhuis van de firma Gerhard Jannink & 
Zonen gebouwd was. In 1927 verhuisde de wo-
ningbouwvereniging naar een nieuw, nog altijd 
bestaand, pand aan de Hengelosestraat 78.

 Van de foto rechts is 
niet bekend wanneer 
en waar deze gemaakt 
is. Het lijkt er op dat 
de dames hier bezig 
zijn om een aantal 
spoelen met garens 
gereed te maken voor 
een verfbad. Denkt u 
het antwoord op deze 
vragen te weten? Meld 
dit aan bovenstaand 
e-mailadres. 

Oproep
 De redactie van 

’n Sliepsteen wil een 
verhaal schrijven over 
de geschiedenis van 
de firma P.J. Blom. 
De officiële naam van 
deze fabriek luidde: 
‘Eerste Nederlandse 
Fabriek voor Boor-
den, Manchetten 
en Overhemden P.J. 
Blom. Ooit waren bij 
deze fabriek zo’n 800 
mensen werkzaam.
De redactie is op 
zoek naar oud-me-
dewerkers van deze 
fabriek die hun her-
inneringen willen vertellen en mogelijk 
nog over oude foto’s beschikken. 

U kunt zich hiervoor aanmelden 
bij:  janbrummer@shsel.nl 

 Oude foto van de hemdennaaizaal van de Fa. P.J. 
Blom aan de Blekerstraat. De opname is rond 1930 
gemaakt. Rechts de achterzijde met een model van de 
slappe boord model ‘Bandoeng’. 

mailto:?subject=
mailto:janbrummer%40shsel.nl?subject=
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 Onlangs kwam uitgebreid in het 
nieuws, dat men met de restauratiewerk-
zaamheden aan Tram 1 van de Twent-
sche Electrische Tramweg Maatschappij 
(kortweg de TET) belangrijke voortgang 
heeft geboekt. De eigenaar, de Utrechtse 
Tramweg Stichting (TS), is bezig subsidie 
aan te vragen van o.a. de Mondriaan-
stichting om de restauratie te kunnen 
afronden.
Steun vanuit Enschede zou daarbij wel-
kom zijn. 
Eerder is al eens door voormalig wet-
houder Van Agteren geopperd dat dit 
voor Enschede unieke cultuurhistorisch 
erfgoed terug zou moeten komen naar 
de stad. De TS stelt echter dat het niet 
de bedoeling is om de tram -eenmaal 
teruggebracht in rijdende staat- ergens 
in een museum op te bergen. De tram 
zou wél kunnen gaan rijden in het Open-
lucht Museum in Arnhem, waar een lijn-
tje is gecreëerd, waar meer van dit soort 
historische trammetjes op rijden.
Maar wat zou mooier zijn om, net als 
in Lissabon, San Francisco of Istanboel, 
deze unieke tram mede het gezicht van 
Enschede te laten bepalen. Nog mooier 
is het om hem te koppelen aan de cul-
tuurhistorische infrastructuur van onze 
stad. De Cultuurmijl is de verbinding 
tussen de stadsdelen met het meest in 
het oog springende cultuurhistorische 
verleden: de binnenstad en Roombeek. 
Zij verbindt daarnaast bijna alle belang-
rijke culturele instellingen. De aanwezig-
heid van de tram zou deze relatie tussen 
de instellingen verder versterken. De 

Voortgang Project T.E.T.Tram1 terug naar Enschede

 De eerste rit met Tram 1.

afstand tussen de binnenstad en Room-
beek, die door sommigen toch als een 
behoorlijk eind wordt ervaren, kan er 
bovendien op een aantrekkelijke manier 
door worden verkort.
Het tramproject is ingebracht in het 
tweejaarlijks overleg tussen de erfgoe-
dorganisaties die in de stad actief zijn 
en de gemeente Enschede en wordt nu 
verder uitgewerkt. Er is een stedenbouw-
kundig voorstel gemaakt van het tracé 
van de tram op de Cultuurmijl tussen het 
Muziekkwartier en de Museumfabriek, 
met mogelijke alternatieven richting sta-
tion en/of stadhuis. Daarnaast is er een 
remise getekend, voorlopig in de vorm 
van een vitrine, (er is nog geen pro-
gramma van eisen) op een locatie bij de 
Museumfabriek. Een en ander is aange-
vuld met informatie over de binnenstad, 
Roombeek, de Cultuurmijl en over de 

vondst en de historie van de tram.
Met deze basisinformatie is Hogeschool 
Saxion aan het werk gegaan om het 
verhaal op een historisch verantwoorde 
manier te visualiseren. De verwachting 
is dat het resultaat, afhankelijk uiteraard 
van mogelijke covid-tegenslagen, voor 
de zomervakantie gereed zal zijn. De 
presentatie, een geromantiseerde visie 
op de betekenis van T.E.T. Tram 1 voor 
Enschede, zal duidelijk moeten gaan 
maken of het project de steun krijgt van 
de stad. Met de blik gericht op 2025, En-
schede 700 jaar, wanneer de tram terug 
in Enschede zou kunnen zijn, moeten er 
echter nog heel wat drempels worden 
geslecht.

Jan Astrego

 Tram 1 in de vorige Hoesbreef

Foto Tram Stichting

Biermunten
 Tegenwoordig is het heel gebruikelijk 

dat consumpties in theaters, bij (pop)
concerten en festivals afgerekend worden 
met plastic betaalmunten. Dat dit 145 jaar 
geleden ook al het geval was -destijds 
met messing munten- toont een veras-
sende vondst aan.
Op de foto zien we drie messing biermun-
ten die reeds in het jaar 1876 in het Volks-
parkrestaurant als betaalmiddel werden 
verstrekt. De grote munt heeft een diame-
ter van 22 mm en de kleine meet 18 mm. 
Behalve een pul bier kon je er een kop 
koffie, thee en zelfs een ei voor kopen. Dat 
je, door vooraf munten te kopen, bespaar-
de op de te betalen consumptieprijzen 
blijkt uit een krantenbericht uit 1876.

Jan Brummer

https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2021/01/Hoesbreef-306-februari-2021.pdf
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