Nummer 313 - november 2021

’n HOESBREEF
UITGAVE VAN STICHTING HISTORISCHE SOCIË TEIT ENSCHEDE-LONNEKER

Excursie Cultuurhistorische fietsclub Lonneker Melkfabriek
Als een vervolg op onze bijpraatexcursie met toelichting door de gemeentelijk projectleider op de plannen
in het Centrumkwadraat hebben we
een afspraak gemaakt om de stand van
zaken bij de verbouwing van de Melkhal
aan de Raiffeisenstraat te bekijken.
Op 8 oktober is het zover, en na het
invullen van aanmeldingsformulieren en
het aantrekken van soms niet helemaal
passende veiligheidslaarzen en het
opzetten van veiligheidshelmen trekken we de Melkhal in die nog volop ‘in
constructie’ blijkt te zijn.
De Lonneker Melkfabriek is een niet weg
te denken onderdeel van de geschiedenis van Enschede. Er is dus de erfgoed-

organisaties veel aangelegen dat met
name de karakteristieke hal met het grote gebogen transparante dak behouden
blijft. De enige ontwikkelaar die daar
uiteindelijk voor tekent is Daniël Spikker,
directeur/eigenaar bij VincentSpikker BV
uit Deventer.
Door de ontwikkelaar is met het behoud
van de Melkhal beoogd om naast de
woningen op het vrijkomende terrein
ook het industriële karakter van de locatie Lonneker Melkfabriek terug te laten
keren.
Daarvoor wordt een aantal bouwdelen
als te handhaven aangewezen. Het
behelst de voormalige Melkhal met de
randbebouwing die daarmee één geheel
vormen.

Voor de Melkhal is een concept
bedacht, waarbij naast woningbouw,
kantoren, horeca, een hotel en ontmoetingsplekken ook een supermarkt
een plek krijgt. Duurzaamheid staat
daarbij hoog in het vaandel. Het moet
het meest duurzame gebouw van
Oost-Nederland gaan worden (BREEAM Excellent).
IAA is de architect die het plan uitwerkt en er uiteindelijk ook zelf in
gehuisvest gaat worden. De renovatie
blijkt in de uitvoering een voortdurende ontdekkingstocht te zijn geworden. Bestemmingen moeten worden
gezocht bij vrijkomende ruimten,
Lees verder Pagina 3
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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 ligt zo voor de hand maar
onze gemeente maakt er
nauwelijks gebruik van. De verhalen van Enschede gebruiken
om onze stad meer profiel te
geven? Wie weet nog dat in het begin
twintigste eeuw het grootste industriële
bedrijf van Nederland in Enschede
stond, de grote van Heek! Natuurlijk
moet je zo’n gegeven gebruiken om
duidelijk te maken dat wij een geschiedenis hebben van ondernemerschap en
innovatie.
Nog een paar voorbeelden.
Dat Enschede als eerste stad in Nederland in 1907 een Algemeen Uitbreidings
Plan (UAP) door de gemeenteraad heeft
laten vaststellen? Dat de stadsplanning
in onze stad daarmee een bijzondere
dynamiek en samenhang heeft gekregen? Dat de toen bijzondere kwaliteit
van Pathmos, de Laares en het Ribbelt,
het Hogeland, de parken en de Singelring als hét voorbeeld van stedenbouw
kunnen worden gepresenteerd.
Dat Enschede de eerste stad was met
afvalinzameling met behulp van wagens
met elektrische tractie? De snelle aanleg
van riolen. Mede daardoor daadwerkelijk
minder ziektes tot gevolg, ook door o.a.
het tegengaan van gestapelde woningbouw. Hier officieel beleid omdat fabrikanten zagen hoe in industriesteden in
Engeland en Duitsland de verpaupering
van de arbeiders mede het gevolg was
van goedkope gestapelde woningen.
Ontwikkelingen in onze stad die de
huidige bestuurders en bewoners niet
op het netvlies hebben. Die daarom
ook niet ingezet worden om onze stad
te promoten en een mooier profiel te
geven. De Verhalen van Enschede, die te
lang genegeerd zijn, maken de stad.
Als Historische Sociëteit voelen wij de
opdracht om daadwerkelijk die geschiedenis zichtbaar te maken. Het Singelfestival dat op de rails gezet wordt. Het
terughalen van de enige nog bestaande
tram van Enschede van de TET. Het
initiatief om een Erfgoedhuis in de
fabriek van Jannink te realiseren. Onze
pogingen om de voormalige spoorlijn
naar Ahaus met een aantal elementen
zichtbaar te maken. Het bij elkaar presenteren van gevelstenen uit verloren
gegane fabrieken in de binnenstad. De
boeken over straten en wijken die wij
uitgeven. Het zichtbaar maken van de
oude markegrenzen. Oude kaarten van

de stad uitgeven
en een placemat
met gebouwen
uit het verdwenen
Enschede. Ondersteuning van
documentaires,
o.a. die over ds.
Overduin die in de
VS is getoond en
die over de wederopbouw van Horstlanden-Veldkamp. Onze ‘monumenten
fietsploeg’ met inbreng van cultuurhistorische kennis bij actualisering bestemmingsplannen. Organisatie monumentendag. Het optekenen van verhalen in
’n Sliepsteen en de Hoesbreef. Als je het
op een rij zet dan gebeurt er toch echt
heel veel. En dat is dan alleen nog maar
bij de Sociëteit.
Verder zijn er stadsgidsen die onze
ontwikkelingsgeschiedenis in hun werk
presenteren. De mannen van de TETstichting die met een klassieke TET-bus
rondritten maken langs de geschiedenis
van de stad. De Museum Buurtspoorweg
(MBS) die in Boekelo en Haaksbergen
meer van onze geschiedenis wil laten
beleven. En wat opvalt is dat er zoveel
belangstelling voor is. Veel mensen
hebben een deel van de ontwikkelings
geschiedenis van Twente zelf mee vormgegeven. Veel bezoekers en deelnemers
aan activiteiten voelen emotie bij dat
wat getoond wordt. Willen er over vertellen, hebben foto- en soms filmmateriaal.
Blijken trots op deze geschiedenis en
hun eigen rol.
Nu zowel de MBS als de Sociëteit door
mij worden voorgezeten en ik steeds
vaker word gevraagd om iets te vinden
van delen van onze cultuurhistorie,
begint een lampje te branden. Al die
genoemde initiatieven zijn onderdeel
van de zeer bijzondere geschiedenis
van onze regio van de laatste ongeveer
honderdvijftig jaar. Moet de conclusie
dan niet zijn dat al die initiatieven meer
met elkaar verbonden moeten worden?
Omdat ze samen een compleet beeld
van de regionale geschiedenis zichtbaar
kunnen maken. Trots op eigen kunnen,
dat wordt de opgave.
Dick Buursink
voorzitter

’n HOESBREEF

Excursie
Lonneker Melkfabriek
Vervolg van Pagina 1
uitvoering moet worden aangepast bij
(her)ontdekking van waardevolle details.
De geplande opleveringstermijn (eind
2020) is dan ook niet gehaald, nu is de
ambitie voorjaar 2022.
We zijn zeer onder de indruk van dit
renovatieproject. Het straalt een ambitie
uit die navolging verdient. Enschede
krijgt er een (toekomstig) monument bij
dat wel eens een toeristische trekpleister
van belang zal kunnen gaan worden.
Jan Astrego
en Jan Breteler
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Sociëteitsavond
Eindelijk, na 18
maanden mocht het
bestuur op 19 oktober
j.l. weer een sociëteitsavond organiseren.
Spannend en afwachten hoeveel mensen
komen. Uiteindelijk
waren er toch ruim
veertig bezoekers. Dat
kan beter maar natuurlijk zijn er nog begunstigers die de stap niet
durfden te zetten of
niet gevaccineerd zijn.
Bij de ingang werden
de bezoekers gecontroleerd en iedereen
bleek gevaccineerd.
Na een kort welkom
praatte de voorzitter
de aanwezigen bij
over de afgelopen tijd.
George Schafraad werd
welkom geheten als nieuw bestuurslid
en er wordt afscheid genomen van een
aantal mensen. Geert Bekkering verlaat
het bestuur en Henk Dikken en Ben
Broen nemen afscheid van de promotie
commissie. Paul van Wijk legt het
voorzitterschap van de monumentencommissie neer. Er wordt gezocht naar
een nieuwe invulling van de werkgroep.
Op de eerstvolgende sociëteitsavond zal
daar nog aandacht aan worden besteed.
De voorzitter riep geïnteresseerden, die
wel een tijd iets willen doen, op een van
de opengevallen plekken zich vooral te
melden. Wij kunnen bestaan omdat er
actieve leden zijn die meedoen!
Nadat Patrick Drijver, de maker van de

Sliepsteen
documentaire over de wederopbouw
van Horstlanden-Veldkamp wat verteld
had over zijn film konden wij genieten van de drie afleveringen van deze
documentaire. Interessante wetenswaardigheden en de verhalen van de buurt,
verteld door bewoners. Vroeger en nu
kwamen voorbij en er was sprake van
veel herkenning. Er was natuurlijk ook
ruimte om elkaar bij te praten en nieuwtjes uit te wisselen.
Kortom, een mooie eerste bijeenkomst
na de gedwongen pauze. Uiteraard
hopen wij iedereen weer te zien bij de
volgende sociëteitsavond, tot dan.
Dick Buursink

Ook het afgelopen jaar stond
volledig in het teken van corona.
Hierdoor konden we slechts één
sociëteitsavond organiseren (19
oktober jl.) Als pleister op de wonde
heeft het bestuur groen licht gegeven voor de uitgave van een
Sliepsteen die i.p.v. de gebruikelijke
32 maar liefst 48 pagina’s telt.
Het belooft een interessante editie
te worden met veel variatie in onderwerpen.
Naar verwachting zal deze Sliepsteen in week 50 (13-17 december)
bij de abonnees bezorgd worden.
Jan Brummer
eindredacteur

Uitgifte bijzondere envelop
De nu 90 jaar bestaande Enschedese
Filatelisten Vereniging gaf in oktober
1981 ter gelegenheid van haar 50-jarig
jubileum een bijzondere envelop uit
met een afbeelding van de Jozefkerk.
De baten van deze uitgave kwamen ten
goede aan de Stichting Vrienden van de
Jozefkerk.
Gezien het sterk groeiend aantal inwoners was er aan het eind van de 19e
eeuw in Enschede dringend behoefte
aan een tweede Katholieke kerk. Op aandrang van Dr. Alphons Ariëns werd de
kerk, waarvan de bouw in 1893 begon,

genoemd naar de
H. Jozef, patroon
van de timmerlieden. De kerk werd
ontworpen door
architect J.Th.J.
Cuijpers.
De toenmalige katholieke
bevolking van
Enschede heeft zich diep in de schulden
gestoken om deze kostbare kerk te kunnen laten bouwen. Het merendeel van
de parochianen bestond uit textielarbeiders. Mede door hun inzet en ‘milde’

bijdragen kon dit grootse bouwwerk in
1984 worden voltooid.
Bron: Honderd jaar kerk en parochie St.
Jozef te Enschede – Drs. W.J.E. Berns (1996)
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Grenspaaltjes herontdekt
Onlangs ontdekten wij in het foto-archief van ons overleden
lid dhr. Dick Taat, enkele opnames van twee grenspaaltjes aan
de G.J. van Heekstraat. Ze waren voorzien van een nummer,
namelijk 35 en waarschijnlijk 38. Nader onderzoek wees uit
dat het grenspaaltjes betreft die de grens aangaven van 1884
tot 1934 tussen de gemeenten Enschede en Lonneker. Helaas
hebben we deze paaltjes tot nog toe, op locatie niet kunnen
vinden. Wel hebben we een derde paaltje aangetroffen namelijk nr. 36. Deze staat rechts van de ingang van de sportvelden

van v.v. Rigtersbleek. Het paaltje is ca. 50 cm hoog, breedte
ca. 20 cm en voorzien van een metalen plaat met het opschrift
Enschede en No. 36.
Graag willen wij weten of er onder de lezers van de Hoesbreef
mensen zijn die op andere plaatsen in Enschede een dergelijk
paaltje weten te staan. Als hulp een kaartje van de toenmalige
grens tussen Enschede en Lonneker.
Mocht u een of meerdere paaltjes weten te staan dan verzoeken wij u dit door te geven aan: loakstenencom@shsel.nl

Nieuw bestuurslid
Ik ben Georges Schafraad en ben
geboren (1946) en getogen in Arnhem. Sinds 1960 woon ik in Enschede.
Aanvankelijk vroeg ik mij af wat ik nou in
deze stad moest doen maar in de loop
der jaren ben ik de stad en de omliggende natuur meer en meer gaan waarderen. Ook raakte ik geïnteresseerd in de
geschiedenis van Enschede en door
deze interesse kwam ik in contact met

de SHSEL. Voor ’n Sliepsteen en de Hoesbreef schreef ik enkele artikelen. Wellicht
hierdoor wist men mij te vinden en te
strikken voor de Binnenstadcommissie.
Van het een kwam het ander en sedert
een paar maanden mag ik deel uitmaken
van het bestuur van de SHSEL.
In mijn arbeidzame leven werkte ik o.a.
als HR-manager bij Spinnerij Roombeek
- Oosterveld, de Coöp-zuivelfabriek OR-

Contactpersonen commissies

Meer informatie: www.shsel.nl/commissies/

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

MET/ Coberco en als
interim HR-manager
bij diverse bedrijven in
den lande.
Naast mijn werk
speelde ik ruim 40 jaar
bij de Enschedese Hockey Vereniging.
Verder wandel ik graag en een andere
passie van mij is genealogie, een hobby
die aardig verslavend kan zijn.

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

Redactie ’n Sliepsteen

Jan Brummer tel. 06 2412 02 06
E-mail: janbrummer@shsel.nl

Historische Kring Glanerbrug

Joop Kwakman 053 461 38 53
E-mail:
info@historischekringglanerbrug.eu

ICT

Tjibbe Knol
E-mail: tjibbeknol@shsel.nl
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Boekenmarkt
Na lange tijd willen we bij de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, als de
coronaregels het toelaten, op vrijdagmiddag 12 november 2021 in Prismare
weer een grote boekenmarkt organiseren. Een prachtige gelegenheid om uw
verzameling van regionale boeken aan
te vullen of als cadeau te schenken in de
decembermaand.
Twee jaar lang zijn er vele tweedehands
historische boeken binnengekomen
over Enschede, Twente en Overijssel.
De boeken zullen voor gereduceerde
prijzen aangeboden worden. Zo is het
boek ‘Geschiedenis van Enschede’ van
Wim H. Nijhof, dat bijna nergens meer te
vinden is, te koop van € 35,- voor € 30,- ,
zolang de voorraad strekt. Vanwege het
zeer grote aanbod van boeken wordt de
boekenmarkt gehouden in de hal van
Prismare van 16.00 tot 18.30 uur.
Naast de tweedehands boeken kan ook
een keuze worden gemaakt uit de verschillende uitgaves van de Historische
Sociëteit Enschede-Lonneker, zoals de
stadsplattegrond uit 1907 en de grote
plattegrond van 1912-1913, het Boerderijboek deel 3, het Hogelandboek en de

aanvulling, de kleurige placemats met
verdwenen of gerenoveerde gebouwen
uit Enschede (8 stuks in een grote enveloppe) en nog veel meer.
Ook alle nummers van ’n Sliepsteen zijn,
zolang de voorraad strekt, met korting
verkrijgbaar voor een prijs van € 0,50
per stuk of 6 stuks voor € 2,50. Alleen de
Sliepstenen uit 2021 zijn te koop voor
de reguliere winkelprijs van € 4,95. Ook
de oudere jaarboeken Twente worden

Onbekend maar niet onbemind

aangeboden voor een kortingsprijs van
€ 1,00 per stuk.
Wij hopen op een grote opkomst. We
houden wel rekening met de bestaande
coronaregels. Bij klachten niet komen en
houdt rekening met elkaar om voldoende afstand te houden.
Tot ziens op de boekenmarkt 12 november van 16.00 - 18.30 uur.
Bart Jansen

Uw reactie graag
naar Jan Brummer: janbrummer@shsel.nl

Een datumstempel achter op deze foto verraadt dat hij op 14
augustus 1976 in Dagblad Tubantia of in de Twentsche Courant
heeft gestaan. Verder ontbreekt elke informatie; zelfs de naam van
de fotograaf staat niet vermeld. Op een bord links op de foto zien
we de tekst ‘VIVA’ hetgeen er op zou kunnen duiden dat het een vakantieactiviteit voor de jeugd was. ViVa staat voor: Viert Vakantie.
Mogelijk zijn er, 45 jaar later, nog personen die zichzelf herkennen
en zich herinneren wat hier gebouwd werd.
Uw reacties graag naar: janbrummer@shsel.nl

Op de foto “Hulde aan HD en Bruid” in de Hoesbreef van oktober
zijn geen reacties binnengekomen.
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Tramexpositie in de Museumfabriek op 2 en 3 oktober.

Hoofdbewoners gezocht
Aan de Hengelosestraat 100 stond vroeger een villa
die bewoond werd door de familie Van Gelderen.
Het pand is inmiddels gesloopt en op deze plek staat
nu het kantorencentrum Schuttersveld. Tot in de
Tweede Wereldoorlog werd de villa bewoond door de
Joodse fabrikant M.J. (Max) van Gelderen en zijn familie.
Het pand is in 1949 verbouwd en begin 1950 in gebruik
genomen door de Academie voor Kunst en Industrie
(AKI) en de Katholieke Sociale Academie (KSA).
In de periode mei 1945 tot december 1947 hebben hier
twee tantes van mij gewoond. Hun meisjesnaam was
Callaars. Voor een familieonderzoek wil ik graag weten
wie in die jaren de hoofdbewoners waren. Mogelijk
waren dit nog altijd leden van de familie Van Gelderen
of had het pand een maatschappelijke functie (bijvoorbeeld kinderopvang). Ik ben erg benieuwd of iemand
mijn vragen kan beantwoorden.
Reacties graag naar hans.wienk@home.nl
Hans Wienk - Hengelo

Exposities TET Tram 1
De in het weekend van 2
en 3 oktober in de Museumfabriek georganiseerde
expositie over de historie,
de restauratie en de toekomst van de tram en de
herhaling hiervan op zondag 16 oktober in Boekelo
tijdens de MBS stoomdag,
trok honderden enthousiaste bezoekers.

Zij waren unaniem van mening dat deze unieke tram,
die tussen 1908 en 1933
tussen Enschede en Glanerbrug reed, na de restauratie
terug moet komen naar
Enschede. Uiteraard gaan
we alles in het werk stellen
om dit te realiseren.

Wat schreef men elkaar een eeuw geleden

Ansichtkaart
Gronauschestraat,
voor- en achterzijde.

Een op ware grootte gemaakt model
van Tram 1.
Door Jan Brummer

Lieve Pa, Moe en Tom,
Ik kom maandag om half zes in A. aan ik kan met W.Nieboer en zijn vrouw reizen. Haal je mij dan van Assen
op Tom? Hoe gaat het in B, verveelt u zich daar nog niet? Ik ben eergister ook weer naar dames Geerling
geweest en terug even bij Teunis. Hoe ik daar kwam zal ik thuis wel vertellen. Ik ben goed gezond. Ze zeggen
hier dat ik al veel dikker wangen gekregen heb. Nu zal ik maar eindigen want ik heb mijn tandpasta op en
wil voor het eten nog graag even een nieuw doosje halen. Hartel. gegr. met elk ½ kusje (ik heb er ‘toogenblik niet meer) van uw u liefh.
Hillie
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Foto
In de herfsteditie van
de Sliepsteen staan op
pagina 3 twee foto’s van
het pand aan de Kalanderstraat 12.
Naar aanleiding hiervan
ontvingen wij van
Marga Buursink-Rolf een
foto van dit pand - haar
geboortehuis - waarop
haar moeder mevrouw
Rolf, oma Rolf en tante
Truus met hond Timmie
voor hun zaak staan.
Marga’s ouders kwamen
in 1943 vanuit Groningen naar Enschede en
begonnen in het pand
een filiaal van een stomerij en een manufacturenwinkel.
De verrassing was
helemaal compleet
toen bleek dat Marga in
1960 een versje in het
poëziealbum van mijn
vrouw Margaret heeft
geschreven.

Verdwenen straten:

Waar logeerde Cruijff aan de Olieslagweg?
In 1955 verhuisde voetballer Arend van der Wel van Ajax naar
Sportclub Enschede. Naar verluidt kwam hij ergens aan de Olieslagweg te wonen. Daar kwam Johan Cruijff geregeld logeren,
want Van der Wel was een goede vriend van de familie Cruijff
– hij at in zijn Ajax-tijd vaak een boterhammetje mee in huize
Cruijff.
Wie weet precies waar Arend van der Wel aan de Olieslagweg
heeft gewoond? Later verhuisde hij naar de Louis Braillestraat.
En wie kent er jongens van deze foto die Johan Cruijff (natuurlijk het jochie met de bal) met Enschedese medespelertjes
toont?
Gerrit Lansink
g.lansink@hccnet.nl of tel. 053 428 12 12.

PRES. STEYNSTRAAT

Door Jan Brummer
Reacties: janbrummer@shsel.nl

President Steynstraat genoemd naar
de Zuid-Afrikaanse politicus M. Th.
Steyn. Deze straat liep vanaf de Voorstweg eerst westwaarts en vervolgens
noordwaarts tot aan de Schurinksweg.
In oktober 1931 is aan het gedeelte tot
de later benoemde Jacob van Lennepstraat de naam Bernard ter Haarstraat
gegeven. Voor het overige deel is in
mei 1936 de naam Jacob van Lennepstraat vastgesteld.
PRES. STEYNSTRAAT

Advertentie uit 1908.
Bronnen: J. van Ooyik – 175 jaar straatnamen in Enschede en Delpher.nl

Advertentie uit 1935.

Oproep uit 1931.

