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Op zondag 2 februari 1902 
vindt de oprichting plaats. 
Het is twee weken nadat er 
een werkstaking van de-
kenwevers is begonnen in 

de fabriek van Van Heek en Co. Een 
bemiddelingspoging door minister 
van binnenlandse zaken Abraham 
Kuyper is de vrijdag ervoor mislukt, 
1600 arbeiders zullen na het week-
end worden uitgesloten van werk.

De oprichters willen door toneel-
spel de strijd der arbeidersbeweging 

kracht bijzetten: voor kunst en soci-
alisme. Onder hen zijn de fabrieksar-
beiders Johan Dove, Jetje Leuvelink, 
Hendrik Wagelaar, Matheus Min-
negal en Jan Zwolman en stuka-
door Hendrik van Hummel. Ook 
andere spelers uit de beginjaren zijn 
fabrieks arbeiders, zoals de Lansinks 
en de Van het Reves. De oprichters 
zijn actief in vrije socialistische 
groepen, die vechten voor rechten 
voor arbeiders, tegen de kiesplicht 
of voor het vegetarisme.

Ze hebben waarschijnlijk niet meer 
dan lagere school gevolgd en in de 
fabriek gewerkt vanaf hun twaalfde. 
Dat betekent twaalf uur per dag, 
zes dagen in de week hitte, stank 
en lawaai: een temperatuur van 30 
graden, een luchtvochtigheid boven 
de 80%, de geur van kolen en olie en 
een geluidsniveau van 100dB. Toch 
vinden ze tijd en energie om een 
toneelvereniging op te richten om 
hun idealen uit te dragen. 

Historie: 120 jaar Enschede’s Vrije Toneel 
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Gezellig

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. 

Graag had ik alle lezers van 
deze Hoesbreef met de foto 
op pagina 11 mee willen 
nemen naar een gezellige 
decembermaand. Een mooie 

foto bewerkt door Margaret Brum-
mer. Gewoon een normale viering 
van Sinterklaas, een leuke kerst en 
een gezellige jaarwisseling. Helaas 
worden wij weer geplaagd door de 
pandemie die ons intussen al twintig 
maanden bezighoudt.

Covid-19 is onontkoombaar en als 
ik dit schrijf lopen de besmettings-
cijfers weer snel op.

Eigenlijk wil je deze pandemie 
verdringen en vergeten. Albert 
Schweitzer verwoordde het al eens 
mooi; “Geluk is een kwestie van 
goede gezondheid en een slecht 
geheugen”. En een Chinees spreek-
woord zegt; “Spreek niet meer over 
een zaak als je er niet meer over op 
kunt houden”. 

Alle kranten hebben dag in dag uit 
aandacht voor de ontwikkelingen 
rond de pandemie. We zullen ermee 
moeten leven, en daar is alles mee 
gezegd.

Wat wel de aandacht trekt is dat 
zoveel mensen boos zijn. Boos op die 
ander, op de overheid, op mensen 
met andere opvattingen en over al 
die dingen die wij niet begrijpen. 
Opvallend, omdat in wezen iedereen 
verlangt naar intimiteit, verbinding, 
hoop en gemeenschapszin. Wij leren 
dat, als je een brug legt naar een an-
der, je altijd heen en terug kunt. Dat 
je verbonden bent. Als wij bruggen 
naar elkaar opblazen, omdat wij zo 
vastzitten in ons eigen gelijk, wordt 
de samenleving niet gezelliger.

Wij zijn een historische sociëteit 
en daarvan mag je verwachten dat 
we lessen uit de geschiedenis serieus 
nemen. Een van de lessen die ik 
heb geleerd uit mijn interesse in de 
geschiedenis van de twintigste eeuw 
is dat onze parlementaire democra-
tie gemakkelijk ter discussie kan 
komen. Dat begint met zaaien van 
wantrouwen en eindigt met ver-
deeldheid.

Wij tegen zij. Roepen dat er een 
fake-parlement is, dat er wel een af-
rekening zal komen in de toekomst, 
dreigende tribunalen? Voor je het 
weet is er de roep om een sterke 

man.
Waar is de 

stem van al die 
gewone men-
sen die angstig 
zijn, zorgen 
hebben en zich 
proberen, zo 
goed en zo kwaad als dat gaat, aan 
gewenste regels te houden?

Deze veruit grootste groep Neder-
landers willen zekerheid over hun 
toekomst, willen niet steeds horen 
dat ‘het’ aan de ander ligt. Hechten 
aan de kennis van wetenschappers 
en vinden het raar dat wetenschap 
als ‘ook maar een mening’ wordt 
afgeserveerd.

Natuurlijk, als wij nieuws volgen 
moet voortdurend wel de vraag 
gesteld worden of het voldoet aan de 
vijf W’s. Wat wordt beweerd, wie be-
weert dat, waarom nu en waar komt 
het vandaan en wanneer speelt het 
dan? Met andere woorden, een be-
trokken inwoner neemt niet klakke-
loos iets aan, is kritisch maar accep-
teert ook dat vertrouwen het cement 
is in een democratische samen-
leving. Als dat vertrouwen er niet is 
dreigt een samenleving in anarchie 
te vervallen. Bas Heijne schreef al 
dat het gebied tussen vertrouwen 
en weten een ideologisch slagveld is 
geworden. Dat is treurigmakend.

De overheid, onze overheid, door 
ons gekozen, moet afgerekend wor-
den op het voorkomen van chaos 
en op sociale rechtvaardigheid. De 
kernfunctie is in mijn ogen niet dat 
de overheid u gelukkig maakt, maar 
dat ze voor ons vreedzaam samenle-
ven mogelijk maakt. 

Het resultaat is dan een samen-
leving met ontspannen levende 
burgers, die met een conflict bij 
onpartijdige deskundige instanties 
kunnen aankloppen.

Ik wens u allen mooie dagen, een 
goede gezondheid en een ontspan-
nen leven, ondanks alles.

Dick Buursink
Voorzitter

http://www.shsel.nl
mailto:hoesbreef%40gmail.com?subject=%E2%80%99n%20Hoesbreef
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mailto:secr.shsel%40gmail.com%20?subject=
mailto:janbrummer%40shsel.nl?subject=
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/
http://www.shsel.nl
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In 2022 maakt toneelvereniging 
Enschede’s Vrije Toneel 120 jaar deel 
uit van het culturele leven van En-
schede. We vieren dit jubileum met 
ons project ‘Enschede’s Vrije Toneel 
Schrijft Geschiedenis’. In de afge-
lopen anderhalf jaar hebben we de 
geschiedenis van onze vereniging in 
kaart gebracht. Vanaf de oorsprong 
als socialistische arbeidersvereniging 
blijkt de vereniging verbonden met 
het verhaal van de stad Enschede 
en gedreven door liefde voor toneel. 
Vrijheid speelde op allerlei manieren 
een belangrijke rol hierbij.  

Op 5 en 6 maart 2022 vieren we 
het jubileum met een weekend in 
het Vestzaktheater, waarbij we een 
tentoonstelling en voorstelling over 
de geschiedenis zullen laten zien. 

Tot die tijd gaan we wekelijks blogs 
publiceren op onze website:
www.evtoneel.nl. 

Hoe kun je toneelspelen als je niet 
kunt lezen? Wat is het lot geweest 
van de joodse regisseur van Ensche-
de’s Vrije Toneel in de Tweede We-
reldoorlog? Waarom moest de grote 
toneelschrijver Herman Heijermans 
getuige zijn in een strafzaak tegen 
Enschede’s Vrije Toneel? Welke rol 
speelde de vereniging bij de (her)
oprichting van de Concordia en het 
Vestzaktheater? Hoe kwam Ensche-
de’s Vrije Toneel terecht in Litou-
wen? Wat hebben de grootvader van 
Gerard Reve en de vader van Rut-
ger Hauer te maken met toneel in 
Enschede? Welke voorstelling werd 
door de burgemeester verboden? En 
wie trouwde er met wie?

Een korte teaser vindt u hier:
https://vimeo.com/642760727
U kunt ons volgen op Facebook:
https://facebook.com/EnschedesVrijeTo-
neel, Instagram:
http://www.instagram.com/evtoneel 
en Twitter: http://www.twitter.com/
evtoneel of uw mailadres achterlaten 
op onze website: www.evtoneel.nl. 
U ontvangt dan bericht wanneer er 
een nieuwe blog gepubliceerd is.

Gerben Westerhof,
Enschede’s Vrije Toneel

120 jaar
Enschede’s
Vrije Toneel
Vervolg van Pagina 1

Villa Teesinkbos
 Omstreeks 1970 is de villa van Henny van Heek op het landgoed Teesinkbos aan de 

Boekelosestraat in Boekelo gesloopt. De gemeente Enschede had in 1964 een groot 
deel van dit landgoed gekocht. Ik ben bezig om de geschiedenis vanaf de aankoop 
van de woeste grond op papier te zetten. Vijf delen van mijn verhaal zijn inmiddels 
geplaatst in de dorpskrant ‘Boekeloos’. Echter, hoe dichter je bij het heden komt, zo 
lijkt het, des te moeilijker het blijkt te zijn om gegevens te vinden. Ik ben op zoek naar 
een foto van de sloop van deze villa of een foto van het pand in de jaren daarvoor.
Uw reacties graag naar: angeladillerop@gmail.com 
Angela Dillerop

 Ook het afgelopen jaar stond vol-
ledig in het teken van de corona-
pademie. Hierdoor konden we 
slechts één sociëteitsavond organi-
seren (19 oktober jl.) Als pleister op 
de wonde heeft het bestuur groen 
licht gegeven voor de uitgave van 

Sliepsteen
een Sliepsteen die i.p.v. de gebruike-
lijke 32 maar liefst 48 pagina’s telt.

Het belooft een interessante editie 
te worden met veel variatie in onder-
werpen.

Naar verwachting zal deze Sliep-
steen in week 50 (13-17 december) 
bij de abonnees bezorgd worden.

Abonnementsprijs 2022
Als gevolg van de sterk gestegen 

prijzen van papier, drukinkt, energie 
en portokosten zijn wij genoodzaakt 
om de prijs voor een jaarabonne-
ment op de Sliepsteen voor het jaar 
2022 te verhogen. Een abonnement 
voor vier edities gaat € 17,90 kosten.

Wij willen abonnees die nog geen 
machtiging hebben afgegeven 
vragen om dit alsnog te doen. Dit 
bespaart onze abonnementenadmi-
nistratie heel veel werk.

Redactie Sliepsteen

https://evtoneel.nl
https://vimeo.com/642760727
https://facebook.com/EnschedesVrijeToneel
https://facebook.com/EnschedesVrijeToneel
http://www.instagram.com/evtoneel
http://www.twitter.com/evtoneel
http://www.twitter.com/evtoneel
https://www.evtoneel.nl/
mailto:angeladillerop%40gmail.com?subject=
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 Verras uw familieleden en/
of vrienden met Sinterklaas 
of Kerst met een origineel 
cadeau. Dit zou een jaarabon-
nement op de Sliepsteen 
kunnen zijn. Voor slechts 
€17,90 verrast u de ontvan-
ger in 2022 vier keer – ieder 
kwartaal – met dit magazine.

Of wat te denken van één 
van de bijzondere boeken die 
wij hebben uitgegeven:

Het geweten van de stad 
het boeiende door Feya 
Wouda, Sonna Krom en Willy 
Berends geschreven en gete-
kend verhaal over Ds. Leen-
derd Overduin die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog veel 
Joodse levens heeft gered. 
Prijs € 9,95.
Hogeland Verleden en 

Heden het nog altijd im-
mens populaire boek over de 
historie van de winkels en 
(ambachts)bedrijven in dit 
stadsdeel. De prijs voor dit 
528 pagina’s tellende boek 
bedraagt € 29,95.  Er is te-
vens een 48 pagina’s tellende 
aanvulling verschenen.  
Prijs € 3,95.
Een set papieren place-

mats, ontworpen door Henk 
Snuverink, met daarop ruim 
vijftig oude en veelal verdwe-
nen gebouwen. De placemats 
zitten per 8 stuks verpakt in 
een stevige envelop. De prijs 
voor 8 stuks bedraagt € 2,95.

En een schitterende poster 
TET Tram 1 terug in En-
schede, van de tram die 100 
jaar geleden tussen Enschede 
en de Duitse grens in Glaner-
brug reed. Afmetingen 80 x 
60 cm. Prijs € 1,95.

Deze artikelen zijn te koop 
in onze ruimte bij Prismare 
‘Atelier 2’ aan de Roomweg 
167.

Elke maandagochtend tus-
sen 10.00 en 12.00 uur en 
elke vrijdagmiddag tussen 
14.00 en 16.00 uur. Tevens 
verkrijgbaar bij boekhandel 
Broekhuis in Enschede.

Jan Brummer

Decembermaand, geschenkenmaand
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Op vrijdagmorgen 29 
oktober werden we 
opgeschrikt door het 
bericht dat Gert Boonk, 

een trouw lid van de Historische 
Kring Glanerbrug sinds novem-
ber 2011, plotseling was overle-
den. Gert kon i.v.m. corona en 
een zwakke gezondheid onze 
bijeenkomsten al een tijdje niet 
bijwonen, maar hij wilde toch 
graag op de hoogte blijven van 
alles. Gert was een kei in tal 
van praktische zaken en genoot 
van het contact met mensen. 
Tijdens de vergaderingen en 
uitstapjes zorgde hij voor de 
broodnodige kwinkslagen waar-
door het ijs brak en het voor 
vreemden gemakkelijker werd 
om een praatje aan te knopen. 

We zullen Gert Boonk missen 
en van harte wensen we zijn 
nabestaanden veel kracht toe 
om dit verlies te verwerken.

Historische Kring Glanerbrug

In memoriam
Gert Boonk

 Op vrijdag 19 november j.l. heeft 
de Loakstenencommissie de mar-
kesteen ‘steen bij de Höfte’ in het 
Zweringbeekpark onthuld. De steen 
was vorig jaar al geplaatst maar door 
de coronacrisis heeft de onthulling 
moeten wachten tot nu.

 Het is een leuk speels evenement 
geworden waarbij scholieren van 
de naastgelegen school, de Europa-
school, samen met het echtpaar 
Hans en Bea Maartens van theater-
groep Alludens, aan de hand van een 
rollenspel de steen met bijbehorend 
informatiebordje aan het publiek 
gepresenteerd hebben.

Harry van der Sleen
Loakstenenencommissie

Markesteen onthuld in Zweringbeekpark
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Onbekend maar niet onbemind Uw reactie graag naar Jan Brummer: janbrummer@shsel.nl
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 De straat op de linker foto biedt een 
troosteloze aanblik. Uiterst links zien we 
sporen van sloop. Van enkele panden 
zijn de etalageruiten geblindeerd. De 
bakkerij die Turkstra beschuit verkoopt 
en het café zijn kennelijk nog in bedrijf. 
In welke straat en rond welk jaar is deze 
foto gemaakt?

 Op de foto in het novembernummer 
van de Hoesbreef zijn helaas geen reac-
ties gekomen.

Op 29 oktober overleed Henk 
plotseling, 92 jaar oud, 
bezig met een van zijn vele 
hobby’s.
Henk was vrijwel vanaf het 

begin betrokken bij de Historische 
Sociëteit. Hij had een administra-
tieve functie bij de TETEM en was 
heel precies. Vanaf het prille begin 
voelde hij zich tot ons archief aan-
getrokken. Dat archief zwierf langs 
lege schoollokalen en toen het uit de 
Prinsenschool weg moest bood Henk 
onderdak in het oude fabriekje aan 
de Schreursweg, waar hij zijn eigen 
verzameling oude radio’s, duizenden 
Lp’s, eerstedagenveloppen, theele-
peltjes en nog veel meer had onder-
gebracht. Aan de Schreursweg wer-
den toen de wetenswaardigheden 
uit de Enschedese kranten geknipt 
en systematisch opgeborgen. Daar 
vonden de vele foto’s een geordende 
plek en daar kwamen ook alle 
andere papieren in archiefdozen 
terecht, die de Sociëteit werden 
aangeboden; zelfs de gevelstenen 
van gesloopte gebouwen lagen er. De 
archiefcommissie kwam er bijeen, 

de Sliepsteenredactie vergaderde er; 
de Schreursweg werd het kloppend 
centrum van de Sociëteit. Met Henk 
als hartelijke gastheer, die altijd 
voor koffie, thee en koekjes zorgde, 
iedere bezoeker op zijn gemak stel-
de en altijd wist waar het antwoord 
op een vraag te vinden was.

Met het ouder worden vroeg Henk 
zich vaak hardop af wat er met het 
SHSEL-archief zou gebeuren als hij 
uit de tijd zou komen en zijn kinde-
ren alles moesten regelen. Maar toen 
Prismare voor de SHSEL beschikbaar 
kwam was het voor hem erg moei-
lijk om afstand van ‘zijn’ archief te 
doen. Hij was er zó bij betrokken. 

Afgelopen voorjaar zijn ook de gevel-
stenen bij hem weggehaald. En toen 
we daar vragen over hadden wist 
Henk nog precies met nummer en 
datum aan te geven waar ze vandaan 
kwamen.

In januari 2018 schroefde hij als 
oudste lid een informatiebordje 
aan het Balengebouw. En hij bleef 
verzamelen. Vaak kwam je hem in 
de stad tegen op de fiets (altijd die 
degelijke fiets) en dan liet hij trots 
zien wat hij nu weer voor fraais voor 
een prikje bij een kringloopwinkel 
op de kop had getikt.

Henk bleef zeer betrokken bij de 
Sociëteit en stelde kritische vragen 
op de jaarvergaderingen, want hij 
had het jaarverslag altijd heel goed 
doorgewerkt. Ook op de soosavon-
den was hij er altijd en praatte met 
iedereen. Natuurlijk vertelde hij 
trots dat hij al zo en zo oud was, 
terwijl je hem dat niet zou geven. 
En dan plotseling is het afgelopen. 
Op een zeer druk bezochte bijeen-
komst in het crematorium namen 
we afscheid van hem met de Radetz-
kymars.

Henk Bollen, ras verzamelaar en pietje-precies

mailto:?subject=


Wat schreef men elkaar een eeuw geleden

 Ansichtkaart 
Enschede, voor- en 
achterzijde.

Door Jan Brummer

E.  24 - 3 -’20
Lief   Broertje
Hedenmiddag Uw Uw briefkaart ontvangen. Vader is op ’t oogenblik druk, hoogstwaarschijnlijk hebben wij 
al een knecht weer. Verder is hier alles nog bij het oude. Bericht ons even terug of gij het kistje al gekregen 
hebt en of gij het pakje al klaar hebt. Nou broertje het beste met de hoofdpijn. 

Gegroet van uw liefhebbende broer Gerrit
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 Bijgaande foto komt uit een familiealbum van Silvia 
Janse en dateert van eind jaren dertig. De opname is 
gemaakt bij de toenmalige Openbare Lagere School G IV 
aan de Bultsweg. In 1940 kreeg de school de naam Bult-
serveschool en in december 1950 werd de naam gewij-

zigd in J.H. Pestalozzischool, naar de Zwitserse pedagoog 
Johann Heinrich Pestalozzi. De man rechts op de foto is 
de heer A. te Gussinklo. Hij was van 1929 tot 1962 het 
hoofd van de school. Momenteel is in de in 1929 ge-
bouwde school de OBS Glanerbrug Noord gevestigd.

Sinterklaas in Glanerbrug
 Sinterklaas, zwarte Piet, leerlingen en de heer Te Gussinklo.



Verdwenen straten: Door Jan Brummer
Reacties: janbrummer@shsel.nlBULSINGGANG

Een krantenbericht maart 1907.  

 Uitsnede plattegrond Enschede 1907.
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 De Bulsinggang was een doodlopend 
straatje of steegje dat vanaf de Molen-
straat in noordelijke richting naar het 
Boerenkerkhof liep. Uit een adresboek-
je van Enschede uit 1903 blijkt dat hier 
drie woningen stonden. Op nummer 
2 woonde J. Fackler, op nummer 3 J.C. 
van Leenen en op nummer 9 B. Eijlart.
Het straatje is in 1907 komen te verval-
len. Het huis van de bewoonster op 
nummer 3, mogelijk de weduwe Van 
Leenen, werd in maart van dat jaar 
voorgedragen om onbewoonbaar ver-
klaard te worden. Op een plattegrond 
uit 1907 staat de Bulsinggang nog in-
getekend, echter zonder naamsvermel-
ding. Het is (mij) niet bekend waaraan 
het straatje zijn naam aan ontleende.

Bronnen:
175 jaar Straatnamen in Enschede – J. 
van Ooyik (1984), Delpher.nl

BULSINGGANG

 Onlangs werden wij door de 
heer A. van Hemert verrast met 
enkele fraaie surprises. Naast 
een schilderij van de Marktstraat 
en een tekening van de toren 
van de Oude Kerk op de Markt 
schonk hij ons dit fraaie, 35 cm 
grote wandbord, dat zijn schoon-
vader, de heer Hendrik Visscher, 
in 1942 ontving vanwege zijn 
40-jarig dienstverband bij N.V. 
Katoenspinnerij Bamshoeve. 
Uiteraard zijn wij zeer verguld 
met dit en met de andere ca-
deaus.

 Foto’s van de voor- en achterzijde 
van het wandbord.

Surprises

mailto:janbrummer%40shsel.nl?subject=
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Onlangs was ik op een zater-
dagochtend op bezoek bij 
het archief  Twentse Tex-
tielfamilies op Zonnebeek 
om enkele boeken over de 

textiel af te geven aan Olaf Visscher, 
vrijwilliger bij dit archief. Al pra-
tende over het textielverleden en 
de textielfamilies in Twente kwam 
het onderwerp op het verschijnen 
van het schitterende jubileumboek 
vanwege het 75-jarig bestaan van de 
stichting Edwina van Heek, die het 
beheer voeren over de landgoederen 
Zonnebeek en Singraven.

 Aan het eind van dit korte bezoek 
kreeg ik het boek aangeboden van 
Ben van Sark, beheerder van Zon-
nebeek. Het boek is nu opgenomen 
in de bibliotheek van de Historische 
Sociëteit Enschede-Lonneker in 
Prismare. 

Het boek verhaalt de maatschappe-
lijke betekenis van Jan Bernard van 
Heek (1863 - 1923) begin twintigste 
eeuw, de koop van de landgoederen 
voor de bouw van Huis Zonnebeek 

door Jan Bernard van Heek en zijn 
Amerikaanse vrouw Edwina Burr 
Ewing uit Nashville Tennessee, het 
wonen op Zonnebeek en na het 
overlijden van Edwina van Heek in 
1945, de oprichting van de stichting 
Edwina van Heek in 1946 door Jan 
Herman van Heek.  

In 1958 wordt Singraven aange-

kocht en wordt onderdeel van de 
stichting Edwina van Heek. In het 
laatste hoofdstuk wordt uitgebreid 
het landgoedbeheer beschreven 
vanaf eind jaren negentig en alle 
veranderingen, vooral op het land-
goed Singraven vanaf het jaar 2000, 
gericht op duurzaam landgoederen-
beheer. 

Het boek is geschreven en samen-
gesteld door Eugenie Mogendorff - 
ter Kuile, uitgegeven door Waanders 
te Zwolle en het is te koop voor  
€ 34,50 in de boekhandel maar ook 
rechtstreeks verkrijgbaar voor dit 
bedrag, elke zaterdagmorgen tus-
sen 10.00 en 11.00 uur bij stichting 
Edwina van Heek in het koetshuis/
archief op Zonnebeek, Zonnebeek-
weg 114, 7546RH Enschede.

 
Bart Jansen

Trouw aan Twente
Jubileumboek 75 jaar stichting Edwina van Heek

 Edwina van Heek-Burr Ewing, echtge-
note van textielfabrikant Jan Bernard 
van Heek.
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 De boekenmarkt van 12 november in de hal van 
Prismare was weer een groot succes. Het eerste uur was 
het druk. Iedereen met een mondkapje op vanwege 
de coronaregels en er werd redelijk afstand van elkaar 
gehouden.

Veel boeken hebben weer een nieuwe eigenaar gekre-
gen. En ook de Sliepstenen vlogen de deur uit. Er is een 
bedrag van ruim € 600,- opgehaald hetgeen ten goede 
komt aan de Historische Sociëteit. 

Er zijn nog veel boeken overgebleven en zodra de coro-
naregels in het voorjaar of de zomer versoepeld worden, 
zal er een nieuwe boekenmarkt worden georganiseerd 
en anders weer in het najaar van 2022.

Het blijft dus mogelijk om boeken over Enschede en 
Twente, die u van de hand wil doen, in te leveren bij de 
Promotiecommissie in Prismare tijdens de bezoekuren 
op maandag van 10.00 tot 12.00 uur en op vrijdag van 
14.00 tot 16.00 uur. 

En verder heeft de oproep voor nieuwe leden voor de 
Promotiecommissie op de laatste sociëteitsavond van 19 
oktober in de Ontmoetingskerk succes gehad, want in 
november heeft Herman van de Pieterman zich aange-
meld. Hij kon zich al meteen volwaardig en actief inzet-
ten voor de Promotiecommissie op de boekenmarkt.

Tijdens de boekenmarkt was Michel Ruwe aanwezig 
met zijn maquette van de oude Eschpoort van voor de 
stadsbrand van 1862 en de brug over de stadsgracht. 
Op de maquette kijkt men tegen de achterzijde van het 
Blijdensteinhuis (links) en de Grutterij. In de grutterij 
bevond zich ook een rosmolen, een korenmolen die 
door een paard werd aangedreven. 

Bart Jansen, Promotiecommissie

Boekenmarkt 12 november

  Michel Ruwe  met zijn maquette van de oude Eschpoort.
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De Historische Sociëteit wenst u
fijne feestdagen en een goed 2022

 “Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman, die 
wat zijn ogen zien met zijn handen maken kan” (uit: ’t Schaep 
met de 5 pooten).

Sliepsteenlezers herinneren zich ongetwijfeld het artikel van 
Herman van der Horst in Sliepsteen 147, over de plank in ’t 

Zwik waarop twee timmermannen in 1926 een tekst hebben 
geschreven. Eén van hen was J.H. Bult uit Lonneker. In de ko-
mende Sliepsteen schrijft zijn zoon Theo een herinnering aan 
zijn vader. Ook stuurde hij ons bijgaande, ca. 100 jaar geleden 
gemaakte, foto waarop zijn vader Herman – de lange man in 
het midden – poseert samen met een aantal collega’s.

Timmerlieden

FOTOBEWERKING MARGARET BRUMMER
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