
 Voor iedereen die geïnteresseerd is in een stukje geschie-
denis van Enschede en enkele van haar vroegere bewoners 
hebben we goed nieuws. Bij de ingang van het Boerenkerkhof 
kunt u vanaf nu een QR-code downloaden op uw mobiele 
telefoon. Neem er wel de tijd voor voordat het downloaden 
voltooid is maar vervolgens kunt u genieten van bijzondere 
verhalen in beeld en geluid. Deze gaan over vroegere bewo-
ners die voor Enschede in sociaal, maatschappelijk of econo-
misch opzicht van grote betekenis zijn geweest. De verhalen 
worden in de Ik-vorm verteld waardoor u de indruk krijgt alsof 
de overledene zelf aan het woord is en animaties geven er nog 
een extra dimensie aan. 
Bij de rondgang over de begraafplaats tonen Android-mo-

bieltjes met de nieuwste software een presentatie in 3D en 
IPhones in 2D.  

We hopen het aantal verhalen de komende tijd nog wel uit te 
breiden dus een tweede of derde bezoek aan het Boerenkerk-
hof zal zeker interessant blijven.

Op zaterdag 11 september is het monumentendag en dan 
zullen Ben Snijders en Georges Schafraad enkele rondleidin-
gen op de begraafplaats verzorgen en, voor zover nodig, ook 
helpen bij het downloaden van de app.

UITGAVE VAN STICHTING HISTORISCHE SOCIËTEIT ENSCHEDE-LONNEKER

’n HOESBREEF

Nummer 311 - September 2021

 Georges Schafraad en Ben Snijders testen de werking van de app op het Boerenkerkhof.  Foto: Ruud van de Linden

 Lees ook Schoonmaak Boerenkerkhof op Pagina 3

Boerenkerkhof en Augmented Reality
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Stichting Historische Sociëteit
Enschede - Lonneker
Gratis interactieve digitale nieuwsbrief 
van de Historische Sociëteit.
www.shsel.nl 

Redactie
Ilse van Heerwaarden 
Wim Corduwener
hoesbreef@gmail.com
Vorige nummers van ’n Hoesbreef 
kunt u hier downloaden. 

Secretariaat
Gerard Hemelt, 
Suze Groeneweglanden 14,
7542 NM Enschede. 06 197 255 77.
secr.shsel@gmail.com

’n Sliepsteen
Contribuanten ontvangen vier keer 
per jaar ons historisch blad 
’n Sliepsteen. Redactie:  
Geert Bekkering, 053 430 06 91 
of geertbekkering@shsel.nl

’n HOESBREEF

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/

Terug van weggeweest

De zomer is al mooi op streek 
als ik deze column schrijf. Het 
is een ouderwetse Hollandse 
zomer, aangenaam warm, dan 
weer koel en nat. De klimaat-

problematiek werd dit jaar bij ons niet 
ervaren, maar op andere plekken op de 
wereld is dat anders. U leest allemaal 
de kranten en ik ga dat niet herhalen. 
Hitte, wateroverlast, bosbranden, mili-
euvervuiling en zeewaterstijging, het is 
verontrustend.

Dat wij te maken gaan krijgen met grote 
veranderingen in de wereld staat voor 
mij als een paal boven water. Dat zal 
ook gevolgen gaan krijgen voor onze 
wijze van leven. Dat hoeft op zichzelf 
niet per se een groot nadeel te zijn. De 
ouderen onder ons weten nog goed hoe 
na de Tweede Wereldoorlog de wereld 
ook veranderde. Grote veranderingen 
in de wereld ontstaan nu eenmaal als 
wij ons bedreigd weten. En groot is de 
bedreiging. Volgens de deskundigen 
uit de hele wereld gaat het op niet al 
te lange termijn over het voortbestaan 
van de aarde. En ja, dan gaat het ook 
over politiek. Ik ben nog van de gene-
ratie die geleerd heeft dat politiek niets 
anders is dan het gezaghebbend maken 
van keuzes. Onontkoombaar bij deze 
problemen.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in 
historische ontwikkelingen is dit een 
interessante tijd. 
Voor ons moet gelden dat wij niet de 
kop in het zand kunnen steken. Gewone 
burgers zijn ook medeverantwoorde-
lijk. Er zal simpelweg bewuster geleefd 
moeten worden. Vliegreizen zullen 
meer worden beperkt en zullen duurder 
moeten worden. Wij eten thuis al minder 
vlees. Een auto had ik al niet en bewust 
omgaan met grondstoffen zoals verpak-
kingen zit in ons systeem. ‘Klein bier’ vol-
gens de deskundigen maar wel relevant 
als iedereen dat doet. Energie zuiniger 
gebruiken? Minder consumeren? Dat 
wordt wel een opgave. Onze welvaart zit 
ons daarbij in de weg. Het kan allemaal.
Wie geld heeft wil het graag benutten. 
Met ook alle uitwassen van dien. 
Een woningmarkt die voor een deel van 
de samenleving een verdienmodel is 
geworden. Speculeren op de waarde-
stijging. Intussen kunnen veel mensen 
geen betaalbaar huis meer vinden. Men-

sen met gewone 
salarissen die 
echt onmisbaar 
zijn in elke stad 
en plaats. 
Onze geschiede-
nis leert ons dat 
lang aanhouden-
de onvrede over 
dit soort zaken 
in de eigen belevingswereld een basis 
vormen voor sociale onrust. Als mensen 
simpele dingen als een dak boven je 
hoofd, veiligheid, een eerlijke boterham 
etc. niet meer georganiseerd krijgen, 
ontstaan protesten. De grote stakingen 
in Enschede in de twintiger en dertiger 
jaren van de twintigste eeuw leerden dat 
al. Als je al weinig hebt en dat weinige 
wordt ook nog aangetast dan rest niet 
anders dan protesteren. Ik denk dat dit 
ook gaat gelden als wij allemaal moeten 
minderen maar de rekening niet eerlijk 
verdeeld wordt. En ja, opnieuw, dat zijn 
politieke keuzes. Waar iedereen zich mee 
zou moeten bemoeien.

Het boeiende van onze tijd is dat tijdens 
de coronapandemie bleek dat onder 
druk van extreme dreiging wij alle-
maal ons verstand gingen en moesten 
gebruiken, ons voegden in de eisen 
om bewust met de risico’s om te gaan. 
Afstand houden, mondkapjes dragen, 
rekening houden met de zwakkeren en 
vaccineren om de risico’s te verkleinen. 
Als die houding ook opgebracht kan 
worden om de dreigende risico’s van 
een klimaatverandering aan te pakken, 
moet het ons lukken voor kinderen en 
kleinkinderen een leefbare wereld achter 
te laten. Zodat over tachtig jaar de leden 
van de Sociëteit samen terugzoeken hoe 
wij de pandemie en de klimaatdreiging 
het hoofd hebben geboden.

Intussen werkt de Historische Sociëteit 
verder aan verspreiden van kennis over 
onze geschiedenis en beschermen van 
historische waarden. Onze onwaarschijn-
lijk interessante ontwikkelingsgeschie-
denis moet voor meer mensen herken-
baar zijn. 
Hopelijk zien wij elkaar weer snel.

Dick Buursink

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/
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Schoonmaak 
Boerenkerkhof

 De werkgroep Boerenkerkhof 
nodigt u van harte uit voor de 
schoonmaak van het Boerenkerk-
hof aan de Deurningerstraat 14 op 
zaterdag 4 september van 10.00 tot 
12.00 uur.
 
Regelmatig organiseert de werk-
groep Boerenkerkhof een schoon-
maak om ervoor te zorgen dat de 
graven er weer netjes bij liggen. 
Samen met buurtbewoners en 
met betrokkenen steken we de 
handen uit de mouwen. Dit keer is 
de schoonmaak is ook ter voor-
bereiding op de Open Monumen-
tendag van 11 september, waarbij 
de Augmented Reality wederom 
bezoekers naar het Boerenkerkhof 
zal trekken.
 
In verband met COVID-19 gaat de 
gebruikelijke nazit dit jaar helaas 
niet door. Wel wordt er gezorgd 
voor koffie, thee, en natuurlijk 
schoonmaakspullen. Aanmelden is 
niet nodig. Mocht je mensen ken-
nen die mogelijk ook hun steentje 
bij willen dragen, dan zijn zij van 
harte welkom.

Graag tot ziens op 4 september.
Met vriendelijke groet namens de 
werkgroep,
Marjolein Haandrikman.

Link Augmented Reality:
https://www.openmonumenten-
dag.nl/activiteit/augmented-reali-
ty-op-het-boerenkerkhof/

 Dagblad Tubantia d.d. 2 augustus jl. 
bevat een interview met de 86-jarige 
zelfstandige stadsgids Frits Heijne.  Op 
één van de foto’s bij het artikel wijst 
Heijne op de onderkant van de erker van 
de B & W-kamer in het stadhuis aan de 
Langestraat. Aan de onderzijde van de 
erker bevinden zich een drietal bronzen 
platen, vanaf de straat met het blote oog 
nauwelijks zichtbaar, waarop afbeel-
dingen van drie schikgodinnen. Heijne 
suggereert in de tekst bij de foto dat de 
platen zijn geschonken door de directie 
van Van Heek & Co bij gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan van dat bedrijf in 
1958. De platen dateren echter al uit 
1934, het bouwjaar van het stadhuis. Ze 
zijn van de hand van beeldhouwer Frits 
van Hall (1899-1945) die ook de balustra-
de van het stadhuis heeft vervaardigd, 
evenals het bekende beeldje van St. 
Bureaucratius.

Heijne verwart de schikgodinnen onder 
de erker waarschijnlijk met het drietal 
schikgodinnen dat door het personeel 
van Van Heek & Co bij het eeuwfeest aan 
de directie is aangeboden. Deze schik-
godinnen zijn bij de ondergang van het 
bedrijf behouden gebleven en sieren 
nu een appartementengebouw van De 
Woonplaats aan de Lage Bothofstraat.

Drie schikgodinnen in de Langestraat

Het zou ook overigens niet erg voor de 
hand hebben gelegen een geschenk van 
de directie van het destijds belangrijkste 
bedrijf van Enschede aan te brengen aan 
de onderzijde van een erker, al is het dan 
ook een erker van het stadhuis.
 
Kor Feringa

 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

Nico Buurman 
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: 
info@historischekringglanerbrug.eu

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

Contactpersonen commissies Klik voor meer informatie

https://www.openmonumentendag.nl/activiteit/augmented-reality-op-het-boerenkerkhof/
https://www.openmonumentendag.nl/activiteit/augmented-reality-op-het-boerenkerkhof/
https://www.openmonumentendag.nl/activiteit/augmented-reality-op-het-boerenkerkhof/
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:info%40historischekringglanerbrug.eu?subject=
mailto:tjibbeknol@shsel.nl
https://www.shsel.nl/commissies/
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Monumentenbordje 
geplaatst

 Onlangs is er weer een bordje toege-
voegd aan de serie die de SHSEL beheert 
binnen de gemeente Enschede. Het nieu-
we bordje is aangebracht aan het hek 
horende bij het pand Hengelosestraat 38 
en is het 97e exemplaar. 

Mocht u zelf een suggestie of voorstel 
hebben t.a.v. het plaatsen van zo’n bord-
je dan horen wij dat graag.

Voor de lijst van alle bordjes klik hier:
https://www.shsel.nl/wp-content/up-
loads/2021/06/lijst-van-bordjes-2.pdf

 De Open Monumentendagen vallen 
dit jaar op zaterdag 11 en zondag 12 
september.

Het vanuit de SHSEL opererende 
Comité Open Monumentendagen 
Enschede heeft dit jaar weer een mooi 
programma samengesteld rond het 
thema ‘Disse daagn steet de duur altied 

lös’ oftewel  ‘Mijn monument is jouw 
monument’.
Tevens zal dit jaar de Gemeentelijke 
Monumentenprijs worden uitgereikt, 
een gezamenlijk initiatief van de SHSEL 
en de gemeente Enschede.

Nieuwsgierig geworden?
Kijk eens op www.openmonumen-

tendag.nl en www.tubantia.nl/
enschede/verrassend-gewoon-ge-
bleven-vier-bescheiden-histori-
sche-plekjes-in-enschede-genomi-
neerd-voor-prijs~a94160d6/

Paul van Wijk
Voorzitter Comité Open Monumentenda-
gen Enschede

Open monumentendagen editie 2021

https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2021/06/lijst-van-bordjes-2.pdf
https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2021/06/lijst-van-bordjes-2.pdf
http://www.openmonumentendag.nl
http://www.openmonumentendag.nl
https://www.tubantia.nl/enschede/verrassend-gewoon-gebleven-vier-bescheiden-historische-plekjes-in-enschede-genomineerd-voor-prijs~a94160d6/
https://www.tubantia.nl/enschede/verrassend-gewoon-gebleven-vier-bescheiden-historische-plekjes-in-enschede-genomineerd-voor-prijs~a94160d6/
https://www.tubantia.nl/enschede/verrassend-gewoon-gebleven-vier-bescheiden-historische-plekjes-in-enschede-genomineerd-voor-prijs~a94160d6/
https://www.tubantia.nl/enschede/verrassend-gewoon-gebleven-vier-bescheiden-historische-plekjes-in-enschede-genomineerd-voor-prijs~a94160d6/
https://www.tubantia.nl/enschede/verrassend-gewoon-gebleven-vier-bescheiden-historische-plekjes-in-enschede-genomineerd-voor-prijs~a94160d6/
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Lieve Tante,
Wel bedankt voor uw mooie kaart. En hoe gaat het daar? ‘k Hoop dat u maar gauw weer terugkomt. Gisteren 
zijn wij nog bij Oom geweest. Ik had weer geen les. En wat waren wij nat het regende dat het goot.
Gegroet, Chris. Ook van Pa en Moe
Dááááág. Tot Ziens

Wat schreef men elkaar een eeuw geleden

 Nachtegaal-
straat.

 Benno van Delden gaf de schoolfoto uit 1940 aan iemand 
van de SHSEL. Die zorgde ervoor dat hij gescand werd en 
Benno met vergrotingen de namen van vele schoolgenoten 
kon invullen. De foto is bijzonder omdat hij in de herfst van 
1940 genomen is, met alle joodse leerlingen er nog bij op. Bijna 
de helft van de mensen is nu op naam gebracht en dat is met 

hulp van de SHSEL ingevoerd op www.schoolbank.nl
Kijkt u eens of u nog namen kunt aanvullen. De foto wordt 
onder archiefcondities bewaard bij het Stadsarchief.
Voor een grotere versie van de foto:  klik hier.

Geert Bekkering

Bijzondere schoolfoto

 Bij de aanleg van de metrolijn op het 
Rokin in Amsterdam heeft men een oude 
tube tandpasta van het merk ‘Luxadont’ 
gevonden. De Luxadont tandpastafa-
briek was gevestigd aan de Haaksber-
gerstraat 48 en een onderdeel van Ramie 
Union. 

Eén van de bestanddelen van de tand-
pasta was het radioactieve thorium dat, 
volgens een advertentietekst ‘niet in de 
mond behorende bacteriën vernietigt’.
Het product dat begin 1933 op de markt 
kwam was, ondanks talloze advertenties 

Radioactieve tandpasta

in regionale en landelijke dagbladen, 
geen lang leven beschoren.
Boven een foto van de gevonden tube en 
rechts een advertentie uit 1933.

Arie Nieterink 

http://www.schoolbank.nl
https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2021/08/Lyceum-1940-lmr-lr-scaled.jpg
https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2021/08/Lyceum-1940-lmr-lr-scaled.jpg
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Het Archief Twentse Textielfa
milies bestaat uit een aantal 
aan elkaar verwante familie
archieven. Desalniettemin was 
de scheidslijn tussen het zake
lijke en het particuliere bestaan 
van de fabrikant niet altijd even 
makkelijk te trekken. Pas in de 
loop van de twintigste eeuw, 
door o.a. de omzetting van veel 
familiebedrijven in naamloze 
vennootschappen, werd die 
scheidslijn duidelijker. 

Door Olaf Visscher

Hoewel de meeste bedrijfs-
archieven van Twentse textiel-
bedrijven in beheer zijn bij het 
Historisch Centrum Overijssel 
in Zwolle, is men ook voor 

onderzoek naar oude textielfirma’s bij 
het Archief Twentse Textielfamilies op 
Zonnebeek aan het juiste adres. 
Een van de oude Twentse textiel firma’s 
was de firma D. Jordaan & Zonen. Deze 
textielfirma was gedurende een kleine 
tweehonderd jaar gevestigd in Haaks-
bergen en groeide halverwege de 
negentiende eeuw uit tot de grootste 
werkgever van het dorp. Ook van dit be-
drijf is het bedrijfsarchief te raadplegen 
in Zwolle. Voor het familiearchief moet 
men echter op Zonnebeek zijn.

Archiefvormer J.G.H. ‘Gerhard’ Jordaan 
(1888-1951), in 1929 directeur der N.V. D. 
Jordaan & Zonen, koos er eigenhandig 
voor deze brief met inhoud aan het fami-
liearchief toe te voegen. Het is geschre-
ven door een werknemer die kennelijk 
wroeging kreeg voor de schade die hij 
of zij, naar eigen zeggen, de firma had 
berokkend. Een bijzondere, loyale actie.
20 gulden was een behoorlijk bedrag; 
het kwam indertijd al vlug overeen met 
een kwart maandsalaris van een fa-
brieksarbeider.

 J.G.H. ‘Gerhard’ Jordaan (1888-1951) 
werd in 1917 opgenomen als firmant 
der fa. D. Jordaan & Zonen. In 1926, na 
het overlijden van zijn vader, werd de 
firma omgezet in een naamloze ven-
nootschap. De directie bestond voortaan 
uit Gerhard Jordaan en zijn twee broers 
J.G. ‘ Jan’  Jordaan (1896-1964) en H.W. 
‘Hennie’ Jordaan (1899-1995). Commis-

sarissen van het eerste uur waren zwa-
ger G.A. ter Weeme (1889-1954), neef 
D. ‘Dirk’ Jordaan (1886-1970) en Jan’s 
schoonvader Ludwig van Heek (1871-
1931). ‘Vreemd geld’ in de firma was ove-
rigens voor de voormalige firmant wel 
een mentale omschakeling; men moest 
voortaan hun beleid verantwoorden aan 
derden.
In dit geval wilde de briefschrijver graag 
anoniem blijven, maar men treft in het 

Archief Twentse Textielfamilies

Archief Twentse Textielfamilies vaak wel 
namen aan van fabrieksarbeiders, pach-
ters, huishoudelijk personeel en zelf-
standig ondernemers. De documenten 
hebben daardoor zeker niet alleen be-
trekking op de textielfamilies, waardoor 
dit archief ook voor een breder publiek 
interessant is. Hierbij kunt u bijvoorbeeld 
denken aan (soms rijk geïllustreerde) 
facturen, geldleningen, pachtcontracten, 
correspondentie, foto’s, etc.

 De brief waarin de anonieme schrijver om vergiffenis vraagt en 20 gulden doneert.
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Een groep van exwerknemers 
van de TET en leden van de 
Tram Stichting, de Historische 
Sociëteit EnschedeLonneker en 
Erfgoedvereniging Heemschut 
Overijssel is bezig met de voor
bereiding van een tentoonstel
ling over het project TET Tram1 
terug in Enschede op de Cultuur
mijl. Het project wordt gesteund 
door de gemeente Enschede, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Overijssel en De Museumfabriek.

Door Jan Astrego

Tram 1 is één van de zeven in 
1908 door de voormalige tram-
fabriek Pennock uit Den Haag 
aan de Twentsche Electrische 
Tramwegmaatschappij (TET) 

geleverde trams die hebben gereden 
op de lijn station Staatsspoor - grens 
Glanerbrug. Na het sluiten van de lijn in 
1933 is Tram 1 jarenlang als zomerhuisje 
in Overdinkel in gebruik geweest.
In 2016 lukte het de Tram Stichting (TS) 
het nog in redelijke staat verkerende 
casco te verwerven. De restauratie 
ervan, met ondersteuning door diverse 
fondsen, wordt in eigen beheer door 
vrijwilligers uitgevoerd. De intentie is om 
dit bijzondere exemplaar, dat inmiddels 
de A-status mobiel erfgoed heeft gekre-
gen, in originele, dus rijdende staat op te 
leveren. 

Door een van de wethouders is in het 
verleden publiekelijk geroepen, dat deze 
bijzondere tram als Enschedees erfgoed 
eigenlijk terug zou moeten keren naar 
de stad.
Er zou dan echter een tracé moeten 
worden gevonden, waarop de geres-
taureerde tram zou kunnen rijden, met 
een bovenleiding. Gevraagd om een 
prikkelende boodschap bij de uitrei-
king van de Monumentenprijs van de 
Stichting Cultureel Erfgoed Enschede 
werd het idee geopperd om de tram dan 
als Museumtram te laten rijden op de 
Cultuurmijl, de voetgangersverbinding 
tussen de binnenstad en Roombeek , 
waaraan en waarlangs de verschillende 
culturele instellingen zijn gelegen die 
Enschede rijk is.
Naast extra comfort en een verbeterde 
bereikbaarheid zou de tram ook de 

Kom kijken naar de Enschedese Tram 1

beeldvorming kunnen versterken van 
Enschede als culturele hoofdstad van 
Twente. Het bijzondere transport met 
een historische tram zou een extra 
publieksattractie kunnen worden, 
waardoor de aantrekkingskracht van 
de diverse aan de Cultuurmijl gelegen 
instellingen wordt vergroot.
De eerste voorzichtige stappen om 
het idee uit te werken zijn gezet door 
vrijwillige medewerking van een aantal 
ontwerpers en een studiegroep Multi-
Media van Saxion. De gedachte is daarbij 
geopperd om de afronding van de 

restauratie van de tram, een (tijdelijke) 
huisvesting bij de Museumfabriek en de 
definitieve uitwerking van het project 
een rol te laten spelen bij de viering van 
700 jaar Enschede in 2025.

De tentoonstelling wordt op 2 en 3 ok-
tober gehouden in het Auditorium van 
De Museumfabriek, tijdens het Weekend 
van de Wetenschap. Dat is een landelij-
ke organisatie en een initiatief van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. De Museumfabriek is nu al 
zo enthousiast over de opzet, dat men 
nadenkt over een verlenging.

Wij hopen en verwachten, dat de exposi-
tie een succes zal zijn en dat het Ensche-
dese publiek -en daarmee de politiek- er 
door geïnspireerd wordt, zodat Tram1 in 
2025 terug in Enschede zal zijn.
Deze expositie is niet apart toeganke-
lijk, dus de normale toegangsprijs is 
geldend. Er is overigens sprake van een 
bijzonder tarief voor dit wetenschaps-
weekend. 
Voor informatie hierover kunt u contact 
opnemen met De Museumfabriek:

De Museumfabriek
Het Rozendaal 11, 7523 XG Enschede
Telefoon: 053 201 2099
Openingstijden: dinsdag t/m zondag, 
van 11.00 tot 17.00 uur.
Entreeprijzen: volwassenen: € 8,50, 
kinderen t/m 4 jaar: gratis en kinderen 
vanaf 5 jaar t/m 17 jaar: € 6,50



Onbekend maar niet onbemind Uw reactie graag 
naar Jan Brummer: janbrummer@shsel.nl
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 Helaas is er geen enkele reactie 
binnengekomen n.a.v. de foto op pa-
gina 8 van de juni Hoesbreef. Het zou 
kunnen dat het pand op deze in 1913 
vanuit Enschede verzonden kaart niet 
in Enschede gestaan heeft.

 De omschrijving van de straat of locatie op de foto op deze in mei 1914 verzon-
den ansichtkaart is vanwege de postzegels onzichtbaar. Gezien de tramrails links 
in het wegdek zou het de Gronausestraat kunnen zijn. Weet u waar deze opname 
gemaakt is stuur uw reactie dan naar het e-mailadres bovenin deze rubriek.

 Hondenbelasting in 1907, anno nu 
nog altijd actueel. In die dagen was 6 
gulden veel geld. Het loon van een wever 
lag tussen de 10 en 13 gulden per week.

 Marjolein van Dijk is op zoek naar informatie over haar grootvader Willem Visser, 
die van 1907-1933 onderwijzer was op een gereformeerde school in Enschede.
Ze heeft inmiddels in het Stadsarchief twee boekjes in kunnen kijken:
Links: ‘Omzien met een knipoog’, door H.H. Koetsier. Een werk in 10 delen, waarvan 
deel 1 gaat over de periode 1900-1940. De tweede titel vond ze in dit boekje en is 
daar ook op gestoeld.
Rechts: ‘Doen onderwijzen’, uitgegeven naar aanleiding van 100-jarig Gereformeerde 
Schoolvereniging Enschede. In dit deel veel foto’s en ook lijsten van personeelsleden.
Daarin staat wel wat, dus Marjolein zou graag zo’n boekje willen kopen.

Wie kan haar helpen met een boekje, of met meer informatie over haar grootvader.
E-mailadres: sjolein@kpnmail.nl

Informatie gezocht over Willem Visser

mailto:?subject=
mailto:sjolein%40kpnmail.nl?subject=
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 Lenie de Jong-Helleman is op zoek 
naar nabestaanden van de families Van 
Dijk die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
onderdak boden aan haar ooms Wolf 
Emanuel Helleman en Hubertus Johan-
nes Helleman. Beiden, en ook hun broer 
Benjamin, Lenie’s vader, kwamen vanuit 
Rotterdam naar Enschede. 
Eerstgenoemde woonde bij de familie 
Van Dijk aan de Cornelis Speelmanstraat 
20 en zijn broer Hubertus vond on-
derdak bij de familie Van Dijk aan de 
Elferinksweg.
Mocht u aanknopingspunten hebben 
neem dan contact op Lenie de Jong. 
Haar e-mailadres is:
lenie.de.jong55@gmail.com 

Op zoek naar 
familieleden 
Van Dijk

 Op de foto uit 1998 v.l.n.r. de broers Wolf Emanuel (1928), Hubertus Johannes 
(1932) en Benjamin Helleman (1938).

 In de Hoesbreef 
van februari dit jaar 
stond een fraaie, 
door Henk Snuverink 
gemaakte, collage 
van bijzondere 
Enschedese gebou-
wen. Inmiddels heeft 
hij hier een tweede 
aan toegevoegd en 
wel van veel in de 
loop der tijd verlo-
ren gegane panden 
aangevuld met een 
stoomlocomotief, 
een oude stadsbus, 
de tram en een 
T-Ford.
Het sociëteitsbe-
stuur was dermate 
enthousiast dat ze 
besloten heeft om 
van deze collage 
placemats te laten 
drukken op het formaat 45 x 30 cm.
Deze zijn per acht stuks verpakt in een stevige envelop vanaf 
begin september te koop in Atelier 2, de ruimte van de His-
torische Sociëteit bij Prismare aan de Roomweg. Wij zijn elke 
maandagochtend geopend tussen 10.00 en 12.00 uur en op 
vrijdagmiddagen tussen 14.00 en 16.00 uur.

De placemats zij eveneens te koop bij Boekhandel Broekhuis 
en een aantal tijdschriftenwinkels waar ook de Sliepsteen 
verkocht wordt. De prijs voor een set van acht stuks bedraagt 
€ 2,95

Jan Brummer 

Placemat oud Enschede

mailto:lenie.de.jong55%40gmail.com?subject=Familie%20van%20Dijk
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