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Plattegrond gemeente Lonneker uit 1910
 Begin mei kwam er een signaal binnen dat iemand bij een 

kringloopwinkel een plattegrond van Lonneker had gevonden 
met de vraag of wij daar interesse in hadden. Al snel werd 
het contact gelegd met Hermien Molenveld uit Haaksbergen 
(haar moeder komt van de Witbreuksweg uit Enschede) die de 
kaart was tegengekomen bij een kringloopwinkel bij haar in 
de buurt. Al snel kon de overgave van de plattegrond geregeld 
worden en fietste ik met de ingelijste plattegrond onder de 
arm naar huis en enkele dagen later naar Prismare. Het bleek 
te gaan om een oude, ons nog onbekende, kaart van de oude 
gemeente Lonneker. De gemeente Enschede was nog omringd 
door de gemeente Lonneker. Van Lonneker waren vooral de 

hoofdwegen benoemd en de verschillende landgoederen. Het 
moet dus een kaart zijn uit het begin van de vorige eeuw. 
De lijst was niet zo goed meer van kwaliteit. Jan Brummer 
heeft de kaart opnieuw laten inlijsten, maar eerst heeft hij de 
kaart gescand en daarop meerdere vergeelde plekken wegge-
haald. Op bijgaande foto staat deze opgeschoonde scan. En 
de nieuw ingelijste plattegrond hangt nu te schitteren in onze 
ontmoetingsruimte in Prismare. Kom eens langs in Prismare op 
maandagochtend of vrijdagmiddag om deze plattegrond van 
nabij te bestuderen.
 
Bart Jansen



vormden die twee 
mannen een ‘schu
rende’ combinatie. 
En schuren geeft 
glans.  
Enschede zou 
haar bijzondere 
ontwikkelings
geschiedenis moeten gebruiken om 
de stad en haar aanpak te presenteren. 
Gedurfd en onderscheidend.
Op dit moment wordt er gewerkt aan 
het uitwerken van een projectplan door 
het projectenbureau van Concordia. 
Spannend omdat daarin duidelijk moet 
worden hoe groot het Singeljaar wordt.
Er zijn veel onderdelen die uitgewerkt 
gaan worden. Natuurlijk zoeken wij de 
samenwerking met de gemeente, par
tijen in de stad en onze inwoners. Zeker 
met degenen die aan de Singel wonen 
en de bedrijven daar. Het is o.a. de inzet 
om in 2023 in september een autoloze 
dag vorm te geven. De Singel en haar 
middenberm als festival terrein. De 
parken als plekken voor podia. Muziek, 
theater, sportieve onderdelen, culinaire 
manifestaties en overal de Enschedeërs 
die een feestje bouwen. Die barbe
cueënd, elkaar ontmoetend en wande
lend en fietsend de Ring rond trekken, 
genieten van wat er te beleven is.
Het Singeljaar betekent meer. Er komen 
o.a. publicaties over onze bijzondere 
geschiedenis. Er worden Singelwan
delingen langs historische plekken 
gemaakt met uitleg. Idem voor fietsers. 
Tentoonstellingen en presentaties. Een 
documentaire wellicht en wie weet 
heropvoeren van de Pathmosprinses, het 
stuk van Willem Wilmink.
Natuurlijk is de Singel het voorbeeld van 
goed georganiseerde stedenbouw, alle 
vooroorlogse nieuwbouwwijken liggen 
aan de Ring. De sturing van verkeer, dat 
Edo Bergsma zo forceerde en waarvoor 
met toekomstige mobiliteitsontwikkelin
gen nieuwe concepten ontwikkeld kun
nen worden. Daadwerkelijk symposia 
organiseren over verleden en toekomst 
van stedenbouw, mobiliteit en stedelijk 
duurzaamheidsbeleid. Duurzaamheid 
als thema, in relatie tot waterbeheer en 
dat gekoppeld aan de prachtige parken 
langs de Singel. Veel mogelijkheden 
zijn genoemd en veel moet nog nader 
uitgewerkt. 
Trots op Enschede organiseren. Dat is de 
inzet.
Dick Buursink
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www.shsel.nl 

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

Secretariaat
Gerard Hemelt, 
Suze Groeneweglanden 14,
7542 NM Enschede. 06 197 255 77.
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’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 1012 uur en vrijdag 
1416 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/

Lessen voor de toekomst

Honderd jaar geleden was in 
Enschede de aanleg van de 
Singelring in uitvoering. Een 
onwaarschijnlijk ambitieus 
project dat paste bij de eco

nomische status van de stad. Enschede 
was zeer snel groeiend in inwonertal 
en er moesten forse aantallen wonin
gen gebouwd worden. Nadat in 1901 
de Woningwet is aangenomen in het 
Parlement is onder aanvoering van 
Burgemeester Edo Bergsma (die ook 
Eerste Kamerlid was en voorzitter van 
de VNG en de ANWB) begonnen aan het 
werken aan een Algemeen Uitbreidings 
Plan. Verplicht voor alle gemeenten die 
met meer dan duizend inwoners per 
jaar groeiden. Enschede was snel, liep in 
Nederland voorop. In 1907 werd het Plan 
door de Gemeenteraad vastgesteld. Al 
snel bleek dat bereikbaarheid voor zo’n 
snel groeiende stad vroeg om vernieu
wende oplossingen. Edo Bergsma ging 
uit van een groei van veertigduizend 
inwoners rond 1905 naar honderddui
zend inwoners in 1940. 
Alleen al die aanname was gedurfd. Gro
te vraag was hoe je zo’n snel groeiende 
bevolking op een ruimtelijk verantwoor
de manier kon huisvesten. Naast huizen 
ook riolen, elektra en waternetwerk, 
wegen, parken, fabrieken (die wilden 
groeien) en zaken als onderwijs, ge
bouwen en detailhandel. Er moest ook 
nog rekening worden gehouden met al 
aanwezige spoorweginfra (vijf lijnen die 
de stad in kwamen) en emplacemen
ten, naast de al levende wens voor een 
waterweg en een luchthaven. 
Het was een bijna ondoenlijke opga
ve. Enschede en haar bestuur hebben 
hierbij een heel bijzondere prestatie 
geleverd, dat een voorbeeld was voor 
veel andere gemeenten. Honderd jaar 
geleden! 
De Historische Sociëteit is vorig jaar, in 
coronatijd geconfronteerd met beper
kingen, gaan nadenken over nieuwe 
activiteiten na de pandemie. Brain
stormend ontstond toen de idee om 
de vroegere ontwikkelingen, waarvan 
weinig mensen zich bewust zijn, te 
presenteren. Een Singeljaar met daarin 
een uitdagend festival. Opgehangen 
aan Burgemeester Edo Bergsma die tot 
de meest ondernemende bestuurders 
van onze stad beschouwd kan worden. 
Een directeur Gemeentewerken Op ten 
Noort, die hem stimuleerde, corrigeerde 
en verbeterde. Volgens de ooggetuigen 

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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 Binnenstadcommissie
Georges Schafraad
Email: schafraad@gmail.com

 Boerderijcommissie
Jan Oldenhof
Email: boerderijcom@shsel.nl

 Documentatiecentrum
Kor Feringa 053 477 45 95
Email: korferinga@shsel.nl

 Foto- en verhalencommissie
Jan Breteler

Email: fotoverhalen@shsel.nl
 Monumentencommissie

Nico Buurman 
Email: monumentencom@shsel.nl

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

 PR-commissie
Bart Jansen, 06 3435 45 16
Email:  jansebart@gmail.com

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

 Historische Kring Glanerbrug
Joop Kwakman 053 461 38 53
Email: 
info@historischekringglanerbrug.eu

 ICT
Tjibbe Knol  
Email: tjibbeknol@shsel.nl

Contactpersonen commissies Klik voor meer informatie

 Wie weet de naam van de maker of 
kunstenaar van het kunstwerk ‘Engel met 
Bazuin’?
In april 1958 werd de eerste steen gelegd 
door Jan en Koos (Nijboer?) voor de 
bouw van het pand ‘Momento Mori’, een 
groot uitvaartcentrum met kantoren, 
voorzieningen en een aula aan de Noord 
Esmarkerrondweg 372 en Oostburgweg, 
het latere ‘Monuta’.
In die jaren van nieuwbouw werd bij 
het verlenen van een bouwvergunning 
bedongen dat aan de hand van de 
zogenoemde percentageregeling voor 
beeldende kunst een budget moest wor
den bepaald, afhankelijk van de hoogte 

van de bouwsom, voor het plaatsen van 
een kunstwerk.
In dit geval werd er gekozen voor een 
fraai mozaïek met de naam ‘Engel met 
Bazuin’, op de voorgevel boven de ingang 
van het gebouw aan de Noord Esmarker
rondweg 372.
Wij zijn op zoek naar de naam van de 
kunstenaar die dit bijzondere mozaïek, 
zoals op de foto’s te zien is, gemaakt 
heeft. Kunt u ons de naam van de maker 
melden of aangeven hoe we verder op 
het spoor van de zoektocht kunnen 
worden gezet?
Uw reactie graag naar:  
paul_snellink@hotmail.com

Engel met Bazuin
 Het pand aan de Noord Esmarkerrondweg 372

 Engel met Bazuin.

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/
mailto:paul_snellink%40hotmail.com?subject=
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 Zaterdag 11 en zondag 12 september wa
ren veel mensen in Enschede op de been in 
het kader van de Open Monumentendagen.
Zaterdagochtend vond de opening plaats in 
het stadhuis en werd de Monumentenprijs 
2021 uitgereikt aan de winnaar Ixta Noa.

Die prijs is dit jaar beschikbaar gesteld door 
de gemeente Enschede en de Stichting Histo
rische Sociëteit EnschedeLonneker (SHSEL). 
De winnaar ontvangt een bedrag van 3000 
euro, een kunstwerk en een gevelplaatje. 
Zie ook het bericht in Tubantia: https://
www.tubantia.nl/enschede/historischparel
tjetemiddenvannieuwbouwwintmonu
mentenprijsenschede2021~a4b65672/

Paul van Wijk
Voorzitter Comité Open Monumentendagen 
Enschede.

Open Monumentendagen
Enschede 2021

  Wethouder June Nods (rechts) feliciteert Denise en Nynke met de prijs.  Zij zijn 
beiden medewerkers bij Ixta Noa. Links Matthijs Schaap, secretaris Comité Open 
Monumentendagen Enschede.

  Erfgoedspecialist Bert Haer neemt de nominaties door.

Foto’s Ellen Edens

http://www.tubantia.nl/enschede/historisch-pareltje-te-midden-van-nieuwbouw-wint-monumentenprijs-enschede-2021~a4b65672/
http://www.tubantia.nl/enschede/historisch-pareltje-te-midden-van-nieuwbouw-wint-monumentenprijs-enschede-2021~a4b65672/
http://www.tubantia.nl/enschede/historisch-pareltje-te-midden-van-nieuwbouw-wint-monumentenprijs-enschede-2021~a4b65672/
http://www.tubantia.nl/enschede/historisch-pareltje-te-midden-van-nieuwbouw-wint-monumentenprijs-enschede-2021~a4b65672/
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 Op pagina 3 van Sliepsteen 147 staan twee foto’s van de splitsing Kalanderstraat– 
Zuiderhagen. Herman Joostens meldde zich enkele weken geleden met onderstaan-
de foto van hetzelfde punt. Gezien de bijzondere sfeer die de foto uitstraalt willen wij 
u deze niet onthouden.

Ansichtkaart

Uitnodiging 
sociëteitsavond

Boekenmarkt
in november

 De plannen zijn in voorbereiding 
om op een vrijdagmiddag een grote 
boekenmarkt te houden tussen 16.00 en 
18.00 uur in Prismare.
Er zullen boeken over Enschede, Twente 
en Overijssel aangeboden worden, die 
de laatste twee jaar zijn binnengekomen 
bij de Historische Sociëteit. 
Er vindt nog overleg plaats op welke 
vrijdagmiddag de boekenmarkt kan 
plaatsvinden in de hal in Prismare. In de 
volgende Hoesbreef kom ik met meer 
informatie. Hou het in de gaten.

 Nu de pandemie onder controle lijkt 
te zijn en de regering de regels heeft 
versoepeld, durft het bestuur het aan 
om voor het eerst in bijna twee jaar weer 
een sociëteitsavond te organiseren. 
De bedoeling is deze avond naast het 
bijpraten over de afgelopen tijd ook de 
documentaire over de ontwikkeling van 
HorstlandenVeldkamp te vertonen. Dit 
is een zestig minuten durende film die 
een stuk van onze geschiedenis ver
beeldt. De avond is

19 oktober a.s. om 19.30 uur in de Ont
moetingskerk aan de Varviksingel 139

Natuurlijk moeten wij nog wel de coro
nacheck doen en bij de deur wordt dus 
gevraagd de QRcode en legitimatiebe
wijs te tonen waaruit blijkt dat u gevacci
neerd bent of een recente testuitslag.
Wij verwachten dat de zaal ruim genoeg 
is om verantwoord bij elkaar te komen 
maar hanteren een maximum aantal van 
honderd bezoekers.
Natuurlijk hopen wij u deze avond te 
ontmoeten.

Het bestuur

 Onlangs kregen wij van mevrouw  
Hilda van Zuylen fraaie, ingelijste te-
keningen van de stadsbrand van 7 mei 
1862. 
Beide prenten werden na de brand op 
31 mei 1862 in een Engelse krant ‘The 

‘The great fire at Enschede’

Illustrated London News’ afgebeeld. 
Ze hebben inmiddels een plek in onze 
archiefruimte bij Prismare gekregen.
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Lieve Opoe en tante Bertha,
We zijn goed gezond en hopen hetzelfde van U. Gerrie en ik hebben een mooi rapport gehad. Gerrie is 
hetzelfde gebleven en ik ben 1 punt vooruit gegaan. Op een andere keer zal ik u wel eens meer schrijven.  
U liefhebben Annie, Gerrie daag.

Wat schreef men elkaar een eeuw geleden

 Ansichtkaart 1923 
voor- en achterzijde

Door Jan Brummer

 Nu de coronabeperkingen in belang
rijke mate zijn verdwenen, heeft de foto
verhalencommissie voor de Kuipersdijk 
haar activiteiten weer opgepakt.
Tijdens de coronapandemie zijn we wel 
doorgegaan met het verzamelen van 
materiaal, zoals van Delpher en uit oude 
verenigings en kerkbladen.
Het echte werk is echter het voeren van 
de gesprekken met de huidige en voor
malige ondernemers en het speuren 
naar beeldmateriaal (fotoalbums) dat 
nog bij mensen thuis ligt. Dat gaat vanaf 
nu weer beginnen. We gaan ook de Face
bookpagina weer regelmatig voorzien 
van nieuwe berichten en foto’s.
Het verhaal over de Kuipersdijk dat we 
willen schrijven gaat over een actie die 
de ondernemersvereniging van de Kui
persdijk in het verleden, waarschijnlijk 
in de zeventiger jaren, heeft gehouden 
onder de fraaie titel ‘Koop’n en kiek’n an 
’n Kuupersdiek’.
Tot dusver moeten we het doen met de 
herinneringen van de commissieleden, 
want we slagen er nog niet in om tek
sten, folders of beeldmateriaal van die 
acties te vinden.
Daarom hierbij het verzoek:  Wie heeft 
materiaal over deze acties liggen of 
heeft herinneringen aan die acties, na
men, data etc.?
Reacties per email aan: 
kuipersdijk@ziggo.nl of per telefoon: 
Hans Mondria: 06 814 985 33

‘Koop’n en Kiek’n
an ’n Kuuperdiek’

 Kuipersdijk in juni 1975.

 Verdwenen winkels hebben plaatsgemaakt voor Quatre Mains (1995).



 Efrat Schut hield 
gedurende de 
gehele Tweede 
Wereldoorlog 
dagboeken bij. 
Hierin worden 
op een nuchtere 
manier de dagelijk
se gebeurtenissen, 
hoe verschrik
kelijk soms ook, 
afgewisseld met 
het nieuws zoals 
hij het hoorde. 
Elfrat Schut was 
touwbaas bij de 
textielfabriek N.J. 
Menko. De dagboeken beslaan de periode 
1937 t/m 1947. Op de facebookpagina van 
Enschede in de WO2: https://www.facebook.
com/enschedeinwo2 is vanaf deze maand het 
oorlogsdagboek van Efrat Schut te volgen.
Eric Heijink
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 De tram bij het viaduct t.o. het Volkspark.

Oorlogsdagboek Efrat Schut

 In de vorige Hoesbreef schreef Jan 
Astrego uitvoerig over het project ‘TET 
Tram 1 terug in Enschede’. 
Na bijna negentig jaar als zomerhuisje 
dienst te hebben gedaan in Overdinkel 
wordt deze tram momenteel gerestau
reerd in het Brabantse Overloon.

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober 

vindt er in de Museumfabriek een unie
ke expositie plaats over de historie, de 
restauratie en de toekomstplannen van 
deze unieke tram.
In tegenstelling tot eerdere berichten is 
de toegang tot het museum op beide 
dagen gratis.

Jan Brummer

Expositie TET Tram 1 terug in Enschede

 Met enige regelmaat ontvangt de 
documentatiecommissie stukken die 
betrekking hebben op het leven van 
Enschedese burgers tijdens de Duitse 
bezetting. Meestal betreft het Beschei
nigungen of Ausweise, verklaringen 
die moeten garanderen dat iemand 
tijdens de nachtelijke uren op straat mag 
of moet zijn, dan wel dat zijn of haar 
fiets om die reden beslist niet in beslag 
mag worden genomen (gevorderd).
Kort geleden ontvingen wij een Be
scheinigung uitgegeven door de firma 
N.J.Menko, een bedrijf met Joodse eige
naren dat tijdens de oorlogsjaren func
tioneerde onder een Duitse Verwalter 
(bewindvoerder). In de verklaring wordt 
het bedrijf veiligheidshalve aangeduid 
als een ‘reindeutschen Betrieb’.

Menko een
‘reindeutsch Betrieb

https://www.facebook.com/enschedeinwo2
https://www.facebook.com/enschedeinwo2
https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2021/09/Hoesbreef-311-september-2021-.pdf
http://www.demuseumfabriek.nl


Hoewel bijna elke Enschedeër bij 
de naam Roeloffzen zal vragen: 
“De Roeloffzen van de Volvoga
rage aan de Gronausestraat?”, 

was hij bij slechts weinigen bekend om 
zijn grote verdienste voor de geschie
denis van Enschede.
Er was geen opgraving in Enschede of 
hij stond er met zijn neus bovenop en 
hielp bij de uitwerking.
Hij ontwikkelde een heel eigen theorie 
over de oudste (binnenste) gracht van 
Enschede.
Van 19811989 was hij voorzitter van 
de beheerscommissie van het G.J. 
van Heekpark. Van19922005 was hij 
bestuurslid van de Oudheidkamer 
Twente (OKT), voorzitter van 1995 tot 
2005. Toen de OKT uit het Rijksmuseum 
moest heeft Frans er mede voor ge
zorgd dat er vanaf 1996 een Van Deinse 
Instituut kwam, waarin de Twente Aca
demie en de OKT in het Elderinkshuis 
tot 2006 samengingen. Ook in de tijd 
dat TwentseWelle tot stand kwam en 
de collecties van de OKT daar in beheer 
kwamen, speelde Frans daarbij een rol. 

Vanaf 1997 was Frans jarenlang voorzit
ter van de Monumentencommissie van 
de gemeente Enschede.
Lijkt dat werk voor de gemiddelde En
schedeër wat veel achter de schermen 
te zijn geweest, dan is zijn betrokken
heid bij de Espoortbegraafplaats veel 
beter te zien. Met zeer grote inbreng 
van het honderdjarige bedrijf Farwick, 
werd die begraafplaats helemaal opge
knapt.
Frans’ belangstelling voor de zeer oude 
geschiedenis bleek nog meer toen 
hij in Sliepsteen 122 duidelijk maak
te dat Enschede waarschijnlijk al in 
1300 stadsrechten kreeg van Bisschop 
Willem II Berthout van Mechelen; en 
dat het stadswapen met zogenaamd 
slaghek is ontstaan uit twee wapens 
van die bisschop. In Sliepsteen 124 
gaat Gerhard van Dracht er op in dat 
die Bisschop op tijd in Enschede kon 
zijn voor de stadsrechtverlening en in 
nr. 127 gaat hij er uitgebreider op in en 
maakt duidelijk dat de Stadsrechten 
van Enschede er al vóór 1325 waren, 
dus dat Frans Roeloffzen gelijk heeft.

Frans gaf mij ook een taalkundige 
uitleg uit de Frankische tijd van het 
deel ‘schede’ in de naam Enschede, 
waardoor duidelijk wordt dat we NIET 
aan een staatsrechtelijke grens lagen of 
liggen maar bij een waterscheiding. Hij 
had daar graag nog zelf over geschre
ven, maar hij was te hard bezig met 
de oriëntatie van de oude kerken (niet 
helemaal op het Oosten) wat hem veel 
tijd kostte. Die twee laatste projecten 
heeft hij niet af kunnen maken. 
Frans’ liefde voor Enschede bleek wel 
uit zijn kist, waarop een kaart van 
Enschede uit 1928 was afgebeeld, met 
zijn geboorte en sterfadres.

In memoriam Frans Roeloffzen 1939-2021
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Onbekend maar niet onbemind Uw reactie graag 
naar Jan Brummer: janbrummer@shsel.nl

Oplossing foto Sliepsteen 311
 Op de in Sliepsteen 311 geplaatste 

ansichtkaart kwamen verrassend veel 
eensluidende reacties. De panden op de 
foto staan aan de Marthalaan 14 (links) 
en aan de Gronausestraat 31. Ook de 
huidige bewoners reageerden. 
Het pand Marthalaan 14 werd in 1910 
gebouwd voor de familie M. ter Kuile, 
naar een ontwerp van architect J.C. Kromhout van der Meer. De Marthalaan 
was destijds de oprijlaan naar het huis. De laan is vernoemd naar Martha ter 
Kuile, dochter van het echtpaar Ter Kuile. In de jaren ’70 was er een het kin-
derdagverblijf ‘De Krielhoek’ gevestigd. De heer Marcel Cauli is de huidige 
eigenaar en bewoner van dit huis.
Het pand rechts op de foto staat aan de Gronausestraat 31, tegenover de 
Lorentzlaan, en is bekend als ‘Villa Op den Esch’. Het werd in 1911 gebouwd 
voor het echtpaar Van Rossum-Sepp naar een ontwerp van architect Samuel 
de Clercq, Den Haag. Sinds 1992 is de heer Robert Lassche eigenaar van dit 
rijksmonument.

 Johan Hemken liet mij onlangs deze fraaie 
foto zien waarop een aantal personen staat 
achter een tafeltje met de tekst: ‘Cursus 
Timmeren’ met achter hen een bord met de 
tekst: ‘HULDE AAN HD EN BRUID’ Vermoede-
lijk zijn de vrouw en de man naast het tafeltje 
de bruid en bruidegom. Johan en ik hebben 
geen idee waar en wanneer de foto gemaakt 
is. Staan er personen op die bij u bekend zijn?
Reacties graag naar: janbrummer@shsel.nl 
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Verdwenen straten: Door Jan Brummer
Reacties: janbrummer@shsel.nlBRILSTRAAT

 De voormalige Brilstraat maakte ooit 
deel uit van de Zuiderhagen. Het was de 
verbindingsstraat tussen de Kalander
straat en het Van Heekplein. De naam is 
ontleent aan ‘De Bril’, één van de zeven 
bolwerken van de stad. Eind 1965 wordt 
een begin gemaakt met de sanering van 
deze straat. In november 1968 maakt 
de gemeente een schetsplan van een rij 
winkelpanden tussen de Raadhuisstraat 
en de Kalanderstraat waaraan ter herin
nering aan de Brilstraat de naam ‘Winkel
passage De Bril’ wordt toebedacht. 

In april 1971 verdwijnt de straatnaam 
voorgoed uit het stratenregister van de 
gemeente Enschede.

Bronnen: Delpher.nl en 175 Jaar straatna-
men in Enschede (J. van Ooyik).

 Een krantenbericht van december 
1967.

 Uitsnede van de plattegrond van En-
schede ca. 1960
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 Mevrouw G. (Grietje) ter Steege open
de in 1927 een modevakschool aan de 
Deurningerstraat 233, tegenover de hui
dige stadshaard. Uit talrijke advertenties 
en krantenberichten blijkt dat zij jaar in 
jaar uit veel meisjes en vrouwen het vak 
van kleding maken leerde.
Een van haar cursisten was Henderica 
van de Maar, de oma van Erik Heijink, 
die in september 1943 haar diploma 
ontving. Erik stuurde ons het fraai uitge
voerde ‘Bewijs van Bekwaamheid’ van 
zijn grootmoeder
Jan Brummer

Modevakschool G. ter Steege

 Links een advertentie uit 1936 en boven het diploma  van Henderica van de Maar.
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