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Help op 4 mei
de stolperstenen
weer zichtbaar
te maken

De steentjes zelf zijn van messing, dus daarom zijn niet alle schoonmaakmiddelen geschikt. Wat goed werkt is het oppoetsen
met een schuursponsje (niet te grof) en Brasso koperpoets (€ 1,90 per flesje) te verkrijgen bij elke supermarkt. Even nawrijven met
een doek en wat water.

W

e kunnen dit jaar niet gezamenlijk stil staan bij de slachtoffers die tijdens de oorlogen zijn gevallen. Om toch op
een gepaste manier te herdenken willen wij u vragen om
stil te staan bij een van de individuele slachtoffers die
door het naziregime zijn gevallen, door een steentje te poetsen.
In Enschede liggen inmiddels meer dan tweehonderd van deze
struikelsteentjes (stolperstenen) verspreid over meer dan honderd
locaties. Elk steentje is geplaatst voor een individueel slachtoffer van
nazivervolging en is geplaatst in het trottoir van het laatst vrijwillig gekozen adres van dit slachtoffer. Achter elk steentje gaat een
verhaal schuil en is het daarom ook waard om op te vallen zodat de
aandacht van de toevallige voorbijganger trekt.

Poets mee op 4 mei 2021

Door de invloeden van het weer vallen veel van de steentjes niet
meer echt op in het trottoir. We willen u daarom vragen om niet
alleen even stil te staan bij een steentje bij u in de buurt, maar ook
om dat steentje met een korte poetsbeurt weer goed zichtbaar te
maken.
Meer informatie over de actie is te vinden op:
https://stolpersteine-enschede.nl/poetst-u-mee-op-4-mei/

Een steen, een naam, een mens

In Enschede worden sinds 2012 jaarlijks een aantal
Stolpersteine gelegd. Een werkgroep doet onderzoek
naar de gegevens van nazislachtoffers. In totaal zijn
er bijna 900 mensen weggevoerd uit Enschede en in
de komende jaren wil de werkgroep voor elk van deze
slachtoffers een Stolperstein leggen.
De kunstenaar Gunter Demnig brengt de slachtoffers van
de nazi-tijd in herinnering, door voor hun laatste vrijwillig
gekozen woning een steen met daarop bevestigd een
gedenkplaatje van messing in het trottoir aan te brengen.
“Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist” (Een persoon wordt pas vergeten als zijn naam
is vergeten) zegt Gunter Demnig de Talmud na. Met de
stenen voor de huizen wordt de herinnering weer levend
aan de mensen die er ooit gewoond hebben.
Om tekst op de stenen te kunnen lezen moet men zich
voorover buigen; een klein eerbetoon aan het weggevoerde en vermoorde slachtoffer.
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Erfgoed en de toekomst
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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 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.

et is natuurlijk een onuitputtelijke bron, die geschiedenis van
Enschede. Er is een heel interessante stedelijke ontwikkeling
geweest de laatste 150 jaar. Dat maakt
het soms moeilijk om vast te stellen wat
werkelijk van waarde is en dus bescherming verdient.
Ook intern is er soms discussie binnen
de erfgoedwereld. De laatste weken
opnieuw discussie over de oude beklinkerde uitvalsweg over de Usseler
Es. Twee jaar geleden een rel omdat de
oude bestrating zonder overleg verwijderd werd en vervangen is door ordinaire klinkers. Oei! De gemeente beloofde
beterschap. Dit soort oude uitvalswegen
zouden nu cultuurhistorisch als waardevol geregistreerd worden. En dan ligt er
een voorstel voor herinrichting van het
resterende deel. Dat is dan toch weer
niet helemaal naar de zin van o.a. bewoners daar. Er is nu al te veel sluipverkeer
en meer ruimte creëren voor de auto
maakt dat probleem groter. Een ‘slechte’
weg, die wat aan de smalle kant is maakt
de weg voor auto’s minder interessant.
Maar dat is niet de afweging in het
voorstel.
Dan hebben we nog een verschil van
inzicht over een onopvallend pand aan
de Haimersweg. Daar gebouwd om de
aansturing van de luchthaven Twente in
oorlogstijd over te kunnen nemen, als
daar het commandocentrum vernield
zou worden. Een relikwie uit de tijd van
de koude oorlog. Boeiende geschiedenis maar een onopvallend pand. Wat is
dan wijs? Beschermen van het pand?
De functie zichtbaar maken met een
informatiepaneel? Mogelijke overblijfselen eruit slopen en op het terrein van de
voormalige luchthaven exposeren in de
context van wat er verder aan geschiedenis bewaard is gebleven?
De ontwikkelingsplannen voor de locatie (die eigendom is van een particulier)
maken het ingewikkelder. De uitkomst is
onzeker.
Lopend op de Heutinkstraat zie ik een
monumentale boerderij die staat te
verloederen (zie ook de foto’s op
pagina 7). Gekocht door een particulier,
die er plannen voor huisvesting van
kwetsbare medebewoners wil koppelen
aan behoud en renovatie van de boerderij. Dat initiatief loopt vast in de beoor-

deling binnen
de gemeente, en
de initiatiefnemer laat de zaak
liggen. Niemand
die blijkbaar nog
in staat is hier
een doorbraak te
forceren.
De bijgebouwen
van de boerderij staan instorten of zijn in
de brand gevlogen.
Het is eeuwig zonde als dit fraaie en ook
wel bijzondere erf zo naar de verdommenis gaat. Wat te doen?
De dienstdoende wethouders geattendeerd op de dreiging. Hulp gevraagd
om hier iets in gang te zetten. Uit de
loopgraven te komen en, vanuit de wens
het mooie erf te behouden, samen met
de eigenaar beweging te organiseren.
Soms hoop je op gezond verstand bij de
eigenaar en de gemeentelijke toetsers
van plannen. Hoop dat ze niet vastzitten
in het eigen gelijk, tot de boel instort en
weer een stuk geschiedenis verdwenen
is.
De Historische Sociëteit is actief. Wijst
dus op potentieel interessante cultuurhistorische waarden. Activeren van het
gemeentebestuur is daarbij soms nodig.
De gemeenteraad heeft helaas nog niet
echt in de gaten hoe interessant onze
geschiedenis is. Welke verhalen van
de stad de stad ‘in kleuren’. Zelfs sexy
maken. Als toekomstige woonplek voor
nieuwe bewoners. Daar zijn natuurlijk
huizen voor nodig (ook in Enschede met
een geraamd tekort van 3000 woningen
een ernstig probleem) maar zeker voorzieningen die interessant zijn.
Waar we elkaar ontmoeten. Bij cultuur,
sport, winkelen, in het onderwijs en bij
het uitgaan. Een levendige stad die rekening houdt met haar geschiedenis en die
de geschiedenis ook zichtbaar maakt. En
dan draagt de Historische Sociëteit een
steentje bij; door kritisch te zijn.
Door aandacht en bewustwording te
organiseren. Door de verhalen van de
stad boven tafel te halen omdat je met
een goed verhaal een hele wereld kunt
creëren.
Dick Buursink
Voorzitter
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De tram is terug
Is het toeval of een teken? De initiatiefnemers om de voormalige Motorwagen
1 van Enschede terug te halen naar
haar oergrond, werden verrast doordat
ons een onderdeel van deze oude tram
werd aangeboden. Het is een wonder
dat het er nog was! De secretaris van de
Sociëteit werd gebeld en kreeg de vraag
voorgelegd of er bij ons belangstelling
was voor het originele wandbordje uit
onze tram.
Zonder enige aarzeling; natuurlijk zijn
wij geïnteresseerd. De beller, de heer
Greve, bood ons een geëmailleerd
bordje (30 x 12 cm) aan dat ooit in deze
Enschedese motorwagen heeft gehangen. Heel bijzonder.
De Sociëteit krijgt vaker zaken aangeboden en daar zijn wij, zeker als het te
maken heeft met onze geschiedenis,
heel erg blij mee. Rond de tram hangt al
tijden een geur van verwachting. Komt
hij terug nadat de restauratie voltooid is
en zo ja, wat kan er mee? Hoe dan ook
stamt de tram uit een periode dat Enschede ambitieus en vernieuwend was.
De toekomst leek rooskleurig en de stad
groeide als kool.
De Gouden Jaren van Enschede kwamen
er aan en die tram symboliseert dat. En
het bordje, dat kan het begin van iets
moois zijn. Het ligt in één van de vitrines
in ons archief bij Prismare.
Het bestuur

Geëmailleerd bordje (30 x 12 cm) aan dat ooit in deze Enschedese motorwagen is
bevestigd.

Een ansichtkaart uit 1915: Motorwagen 1 voor het toenmalige Station van het
Staatsspoor van het type Staatsspoor nieuw type 3e klasse.

Gevraagd: herkomst zwerfkeien
In de Noorderhagen wil de gemeente
graag een herinrichting rondom de twee
grote platanen naast het Muziekcentrum
tot stand brengen. Er zijn plannen in de
maak om hiermee samenhangend de
zwerfkeien te verwijderen. Een kleine
rondvraag heeft inmiddels geleerd
dat lang niet iedereen dat een goed
plan vindt. Ook persoonlijk vind ik het
samenspel van de terugwijkende glazen
gevel met daarachter het trappenhuis,
de majestueuze bomen en de grote
zwerfkeien een mooi, intiem plaatsje
tussen de grote, gesloten gevelwanden
in dat deel van de Noorderhagen. In die
zin zou het zeker wat extra aandacht
kunnen verdragen. Mij gevraagd; ik zou
de keien hooguit herschikken.
Een aantal jaren terug werd na een ideeën-ronde van de Belangengroep Bewoners Binnenstad (hun ware naam wil mij
nu niet te binnenschieten, excuus) het

voorstel gerealiseerd om een aantal van
deze stenen deels te polijsten, waardoor
hun verborgen schoonheid en structuur
zichtbaar kan worden gemaakt, en blijkbaar ook hun herkomst.
Onze vraag aan u allen is wie ons meer
kan vertellen over de herkomst van deze
stenen. Zijn ze werkelijk gevonden bij
de grondwerkzaamheden bij de afbraak
van de Van Heek-fabrieken en de bouw
van het gebouw Wenninkgaarde en het
Muziekcentrum? Alle vormen van aanvullende informatie zijn welkom. Het kan
bijdragen aan het bewaren en zichtbaar
maken van weer een stukje relevante
stadsgeschiedenis.
Reacties graag aan:
mapmeijer@yahoo.de
Bij voorbaat mijn dank voor de te nemen
moeite.
Marcel Meijer Hof
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Spaarboog

Leendert Overduin

Tijdens mijn dagelijkse ochtendwandeling ging ik voor de
verandering door de
Minkmaatstraat.
Tijdens mijn wandelingen kijk ik vaak om mij
heen naar de diverse
bebouwing en geniet
dan van de architectuur ondersteunende
elementen als metselvariëteiten geveltekens
en gevelverfraaiingen.
Bij de Minkmaatschool
viel mijn oog op een
boog in het metselwerk van de omheining van de school.
Ik besloot Gert Bekkering te raadplegen en
via diverse personen
kwam Dirk Korte met
een logische verklaring
dat er vanwege de
aanwezigheid van oude bomen om de wortels te sparen er een spaarboog is gemetseld zodat hier geen fundament nodig was.
Mochten er nog andere suggesties zijn gaarne uw reactie.

Leendert Overduin (1900-1976),
predikant in Enschede, was tijdens de
oorlogsjaren 1940-1945 de leider van de
eerste en grootste organisatie voor hulp
aan joodse medeburgers.

Karel Ringenoldus

Meer dan 1.000 joodse mensen hebben
dankzij zijn inzet de Duitse vervolging
overleefd.
Na de oorlog speelde hij een rol in de
rechtspleging als officier-fiscaal en in de
kerk als diaconaal predikant.
Er zijn maar weinig bijzondere mensen
die zo onbekend zijn gebleven en zo
onbekend hebben willen blijven en die
zoveel betekend hebben voor zo velen,
als Leendert Overduin.
Van het in 2000 door A. Bekkenkamp
over hem verschenen boek met de titel
‘Het levensverhaal van een pastor Pimpernel’ is onlangs een herdruk verschenen. Het boek is te koop bij boekhandel
Broekhuis en via de website:
www.uitgeverijtwentsemedia.nl
Uitvoering:
Hard cover, 276 pagina’s.
De prijs bedraagt € 21,95
(excl. verzendkosten)

Oproep informatie atoombunker in Enschede
Wellicht is het niet bij iedereen
bekend, maar de erfgoed organisaties
inclusief de SHSEL hebben zich druk gemaakt over een mogelijke sloop van het
commandocentrum van het vliegveld
Twente uit de Koude Oorlog periode aan
de Haimersweg in Twekkelo. Het bestaan
hiervan bleek slechts bij insiders bekend.
De toelichting bij de herziening bestemmingsplan waarin in de sloop wordt
voorzien rept dan ook in het geheel niet
over de mogelijke cultuurhistorische
waarde van het complex.
Iets soortgelijks is er in Almelo aan de
hand waar, ondanks een cultuurhistorische inventarisatie van het vroegere
stadhuis door Het Oversticht, helemaal
niet de daaronder aanwezige atoomschuilkelder wordt benoemd. Sterker;
pas bij de renovatie is deze kelder
ontdekt. Dit tot ontzetting van erfgoed
organisaties, zoals Cuypergenootschap
en Heemschut, die net als de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed bezig zijn met een
ontdekkingstocht naar het erfgoed uit

Gerrit Haverslag woont bovenop één van de twee atoomvrije bunkers die Holten
Foto: Rens Hulman/De Stentor
rijk is.
deze tot dusver geheimgehouden en
dus weinig bekende periode.
Uit een globale provinciale inventarisatie blijkt dat onder diverse overheids
gebouwen dergelijke, soms nog volledig
ingerichte, atoomschuilkelders aanwezig zijn.
Een provinciaal commandocentrum
bevindt zich nog in Holten. Dit was zelfs

niet bekend bij provinciale ambtenaren,
die over het erfgoedbeleid gaan.
De vraag is. Waar in Enschede bevindt
of bevond zich de gemeentelijke Koude
Oorlog commandopost. Of was die, dat
kunnen wij ons niet voorstellen, überhaupt niet aanwezig.
Jan Astrego
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Speeltuin ’t Varvik

In het najaar van 2019 hebben wij het
magazine met aanvullingen en errata op
het Hogelandboek uitgegeven.
In dat magazine staat het verhaal
van speeltuin ’t Varvik aan de Hendrik
Smeltweg. De 21e speeltuin van Enschede, opgericht in 1951, in combinatie
met de nieuwbouw van het Hogeland
buiten de singel. (Pagina 35 t/m 37 in het
magazine).
Bij dat artikel is prominent bovenstaande foto geplaatst; een mooi groepsportret met veel personen die trots op de
foto staan. In de tekst van het artikel geven wij al aan dat we niet helemaal zeker
weten in welk jaar de foto is genomen,
en we hebben maar een beperkt aantal
namen kunnen achterhalen.

Tot wij zeer recent een mail ontvingen van de heer Hans van Adrichem,
oud-voorzitter van de speeltuin (19761981) met daarin zeer gedetailleerde
informatie bij de foto.
De foto is genomen ter gelegenheid van
het 10-jarig bestaan van de speeltuin.
In 1961 dus. Op de foto staan bestuursleden, vrijwilligers en echtgenoten(tes).
Daaronder ook de ouders van Hans van
Adrichem.
De namen: bovenste rij/ staande van
links naar rechts: Mevrouw van Adrichem, Hr. ter Horst (leider wandelclub),
Mevrouw Groothuis, Hr. Wessels (vrijwilliger), Hr. Knol (vrijwilliger), Mevrouw
Gouma (vrijwilliger), Hr. Elferink (vrijwilliger), Hr. Laan (voorzitter), Hr. Veenstra

Het levensverhaal van Steven Koelewijn
‘Kiek’n wat ’t wot’ is de titel van het
boek waarin het levensverhaal van
Steven Koelewijn door zijn dochter Lydia
wordt beschreven.
Het is bekend dat littekens blijven in het
leven van hen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Van een
ziekelijke baby tot de sterke jongeman
gedurende de oorlog en de lieve man en
vader die hij werd, vertelt Lydia Koelewijn het verhaal van haar vaders leven,
gebaseerd op feiten maar ook op een

hartverwarmende manier beschreven.
Ze maakt haar vaders nalatenschap duidelijk: Hij leefde zijn leven onbaatzuchtig en doelbewust. De inhoud van haar
boek is een geschenk voor de volgende
generaties.
De prijs bedraagt € 14,95
Voor informatie:
lydiakoelewijn@gmail.com U kunt het
ook lenen bij ons archief in Prismare –
Atelier 2 aan de Roomweg 167.

(vrijwilliger), Hr. Lageveen, Mevrouw
Munster, Hr. van Adrichem (bestuurslid), Hr. Wissink (echtgenoot), Mevrouw
Lageveen (vrijwilliger), Mevrouw Gouma
(echtgenoot van 2e zittend vanaf links).
Zittend van links naar rechts: Hr. Groothuis (penningmeester), Hr. Gouma
(vrijwilliger), Hr. Langeveld(vrijwilliger),
Hr. Van Munster (secretaris), Mevrouw
Wissink of Geerdink (vrijwilliger).
Meerdere personen op deze foto zijn zeer
langdurig en soms tot op hoge leeftijd
betrokken geweest bij de speeltuin. En
hebben in de loop van de tijd verschillende (bestuurlijke) functies vervuld.
Jan Breteler
Met dank aan Hans van Adrichem.

’n HOESBREEF

Verdwenen straten:

Mei 2021
Pagina 6

ACHTERSTRAAT

In 1603 wordt er al melding gemaakt
van de Achterstrate. Deze liep in het
noorden van de stad langs de binnengracht van de Eschpoort tot de Veldpoort. Mogelijk is de naam ontleend
aan het feit dat deze straat achter
de binnengracht lag als je Enschede
binnenkwam.
In 1905 is de naam gewijzigd in Stadsgravenstraat.

Door Jan Brummer
Reacties: janbrummer@shsel.nl

ACHTERSTRAAT

Een uitsnede uit een plattegrond van Enschede uit 1912-1913.
Bronnen:
L.A. Stroink – Stad en Land van Twente
(1962) en J. van Ooyik – 175 jaar straatnamen in Enschede (1984).
Twee advertenties van bedrijven gevestigd in de Achterstraat.

Quadrantbalans
Op pagina 5 van de april Hoesbreef staat een
foto van een Quadrantbalans, een meetinstrument dat in laboratoria van spinnerijen gebruikt
werd om het garennummer af te lezen. Gevraagd
werd naar een uitleg over de werking van dit
instrument.
De heer Gerd Breteler meldde het volgende: “Van
het garen werd een bepaalde lengte afgemeten
waarbij door weging het garennummer kon
worden afgelezen. Op de gebogen maattabel
bevinden zich meerdere meetschalen voor de
aflezing van het garennummer in Lea, Nm en
andere lengtematen.”
Aanvullende informatie: de Yard is een Engelse
een maateenheid. In veel andere landen werden
de metrische maten gebruikt. 1 Yard is 91,44 cm
(= 3 feet ofwel 36 inches). Een Lea is 120 Yards.
Nm staat voor de lengte in meters gedeeld door
het gewicht in grammen.
Jan Brummer

Oude
jaargangen
Gens Nostra
Ik heb tijdens mijn
zolderopruiming
enkele 30 jaar oude
jaargangen van Gens
Nostra gevonden.
Het zijn uitgaven
van het maandblad
Van de Nederlandse
Genealogische Vereniging.
Een liefhebber kan
ze ophalen. Mooi
leesvoer in deze
coronatijd. Even een
telefoontje naar:
Herman Mulstege
053 433 70 01
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Onbekend maar niet onbemind

Uw reactie graag naar: janbrummer@shsel.nl

Op de foto
rechts zien we
een winkelpand
op de hoek van
twee zandwegen. Herkent u
de locatie?
Graag uw
reactie naar
bovenstaand
e-mailadres.

Op de foto in Hoesbreef 308 ontvingen wij tientallen
reacties. Velen waren eensluidend en gaven aan dat de
mannen bezig zijn met de beglazing van het trappenhuis van het voormalige postkantoor. Rechtsonder is
een begin gemaakt met de bouw van het V&D pand en
op de achtergrond zien we de voormalige fabriek van
Menko en café Gevi aan de Kalanderstraat.

Contactpersonen commissies

Klik voor meer informatie

Binnenstadcommissie

E-mail: fotoverhalen@shsel.nl

Boerderijcommissie

Nico Buurman
E-mail: monumentencom@shsel.nl

Georges Schafraad
E-mail: schafraad@gmail.com
Jan Oldenhof
E-mail: boerderijcom@shsel.nl

Documentatiecentrum

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

Foto- en verhalencommissie

Jan Breteler

Monumentencommissie

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:
info@historischekringglanerbrug.eu

ICT

Tjibbe Knol
E-mail: tjibbeknol@shsel.nl

