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Veel Enschedese kinderen heb-
ben wel eens een school- of 
sportkamp doorgebracht op De 
Meene in Buurse. In 2022 al ne-
gentig jaar ‘een stukje Ensche-
de’ in de gemeente Haaksber-
gen. Kamphuis en camping die 
ook dit jaar weer zeer populair 
zijn bij rustzoekers.

Door Dick Buursink 

Rond 1930 was een aantal 
leden van de Arbeiders Jeugd 
Centrale (AJC) in Enschede 
op zoek naar een plek in de 

natuur om te kunnen kamperen 
met gelijkgestemden. De zoektocht 

Hoe Buurse ons Enschedese ‘thuis’ werd
naar een eigen plek midden in de 
natuur leidde uiteindelijk naar een 
stuk woeste grond van een boer in 
Buurse. Langs de Buursebeek, en 
met de verwante Natuurvrienden op 
Den Broam aan de andere kant van 
de beek. Voor dertig gulden per jaar 
huurden ze een stuk woeste grond 
waarop de boer in 1922 bomen was 
gaan planten. 

Mijn ouders hebben met hun toen 
zes kinderen van maart 1945 tot in 
de zomer van 1945 op De Meene 
gewoond om de oorlogs dreigingen 
in de stad te ontlopen. Een brand-
bom in het bed van mijn opa aan 
de Delistraat deed de deur dicht. 
Te gevaarlijk vond mijn moeder. 

Ze hebben daadwerkelijk de Duitse 
soldaten de aftocht zien blazen via 
de weg naar Alstätte.

De inzet van de Arbeiders Jeugd 
Centrale was dat kinderen in contact 
gebracht werden met natuur, cul-
tuur en, samenwerkend, ook letter-
lijk de verheffing van het volk mee 
konden beleven. 

Met inzet van eindeloos veel vrij-
willigers is in de afgelopen negentig 
jaar een voorziening in stand gehou-
den. Nog steeds wordt de huidige 
camping en de groepsaccommoda-
tie door vrijwillige medewerkers 
gerund. 

 De eerste Meene in 1938 met een groep van de Arbeiders Jeugd Centrale uit Enschede bij hun nieuwe honk in Buurse.



zijn zwangere vrien-
din om in Enschede 
te gaan wonen. Daar 
begon opa Hillenaar 
bij Van Heek. 

Die meer ondernemende en activis-
tische Hillenaar staat symbool voor, 
en veranderde ook onze toekomst.

Die grote stroom nieuwkomers 
uit alle hoeken van Nederland en 
later uit Italië, Spanje, Turkije en 
Marokko heeft mee onze stad vorm-
gegeven. De passende slogan voor 
onze stad zou dan ook moeten zijn 
‘Enschede, stad voor nieuwkomers’. 

Dat is uitnodigend en die nieuwe 
inwoners waren en zijn basis voor 
vernieuwing, innovatie en onderne-
mingszin. De stad is mooier gewor-
den in de afgelopen vijftig jaar. Er 
wordt veel gebouwd, en in sommige 
nieuwe wijken zijn de optrekjes 
al vergelijkbaar met de kapitale 
panden die de textielfamilies lieten 
bouwen. Het mag weer!

Enschede heeft een aantrekkelijker 
uitstraling en wordt als woonstad 
gewaardeerd. Dé Winkelstad van 
de Euregio en ook nog de culturele 
hotspot. 

In zo’n stad willen nieuwkomers 
wel wonen. En, daar waar mensen 
willen wonen ontstaat economie. 
Simpelweg omdat tegenwoordig 
bedrijven noodgedwongen men-
sen volgen. Dat is het gevolg van 
de schaarste op de arbeidsmarkt. 
Toch bungelt Enschede op veel 
vergelijkings lijstjes op een lage plek. 
Gemiddeld inkomen, gemiddeld 
opleidingsniveau en taalvaardigheid 
bijvoorbeeld. Die opgave is er ook 
nog in de stad. 

Niet iedereen heeft de mogelijk-
heid of de kennis om hoog opgeleid 
te zijn. Niet iedereen is zelfredzaam. 
Veel inwoners hebben geen volledi-
ge AOW-opbouw of een laag pensi-
oen. En ja, sommige groepen hebben 
ondersteuning nodig. 

Dat is ook een erfenis van de bij-
zondere ontwikkeling van Enschede. 
De stad is echt succesvol als alle 
bewoners zich welkom en gerespec-
teerd voelen. Dat is noodzakelijk 
voor ieders zelfrespect. En dat is dan 
weer basis voor een betere toekomst. 
Ik wens ons allen een levendig en 
bloeiend Enschede.

Dick Buursink, 
voorzitter
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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. 

De afgelopen weken ben 
ik druk geweest met het 
beschrijven van onze stads-
geschiedenis. Als je daarin 
verdiept raakt is opvallend 

dat er veel mooie verhalen te vertel-
len zijn. Enschede is gedurende haar 
hele ontwikkelingsgeschiedenis de 
afgelopen 170 jaar een stad geweest 
die ondernemend, innovatief en 
creatief was. Iedereen kent de tex-
tielgeschiedenis en weet ook dat in 
de zestiger jaren van de twintigste 
eeuw daaraan abrupt een einde is 
gekomen. 

Die interessante ontwikkelings-
periode is in de jaren daarna min 
of meer doodgezwegen. Nu komt er 
na zestig jaar een soort revival op 
gang. Niet in de laatste plaats door 
de Historische Sociëteit. Maar daar 
niet alleen. Ik merk het ook bij de 
Museum Buurtspoorweg, waar men 
actief aansluiting zoekt bij de ont-
wikkelingsgeschiedenis van Twente. 
Maakindustrie ligt aan de basis van 
onze bijzondere geschiedenis. En 
boeiend blijft de vraag hoe die in 
deze regio en onze stad, aan de rand 
van Nederland, zich zo enorm kon-
den manifesteren? 

In mijn ogen ligt de basis van deze 
ontwikkelingen in de voortdurende 
stroom immigranten die voor hun 
toekomst naar Enschede kwamen, 
en daar ‘de nieuwe tijd’ met hun 
ideeën hebben vormgegeven. De 
namen van mannen als Willem de 
Clerq en Thomas Ainsworth die met 
financiële hulp van Koning Willem  I 
een stoomweverij beginnen. Van 
Heek, Jannink, Blijdenstein, Schol-
ten om nog eens wat namen te noe-
men. Samen geven zij het startsein 
voor een periode van ongekende 
bloei tot aan de zestiger jaren van de 
twintigste eeuw. 

Boeren die als huiswevers de fabrie-
ken gaan bevolken. Instroom van 
immigranten vanuit het hele land. 
Mijn eigen familiegeschiedenis staat 
er bol van. De ‘kleingemaakte’ au-
tochtone Buursink’s, keuterboertjes, 
worden simpel fabrieks proletariaat 
die in de negentiende eeuw de 
kleine boerderij verkoopt en de 
fabriek in gaat. 

Mijn opa Hillenaar die rond 1907 
met de hele familie emigreerde van 
Leiden naar Rheine en vervolgens 
in 1914, de dag voordat de Eerste 
Wereldoorlog losbarstte, vertrok met 
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De rijke en unieke geschiedenis 
van De Meene is beschreven en in 
beeld gebracht bij het 60-jarige be-
staan in 1992 door Ton Oosterhuis in 
het boek ‘Een eigen plek’. 

Het is wonderlijk dat de inzet op 
‘verheffing van het volk’ hier daad-
werkelijk resultaat laat zien. Eman-
cipatie van de arbeidersjeugd uit 
Enschede. Beter geschoold en daar-
door ook met meer zelfvertrouwen. 
Meer betrokken bij de samenleving. 
Meerdere leden van de toenmalige 
AJC ontwikkelden mee daardoor een 
ander leven voor zichzelf. Veel leden 
van de gemeenteraad (en soms hun 
kinderen) in Enschede en daarbuiten 
van na de tweede wereldoorlog had-
den hun leven verrijkt bij de AJC. 

De latere wethouder Gerrit Nij-
hof, Dirk Roelofs en ikzelf waren 
er actief. Opvallend is dat sommige 
families al generaties achter elkaar 
bij De Meene en het werk daar be-
trokken zijn. De huidige beheerder 
Aaltjen Volbers is bijvoorbeeld de 
dochter van Gerrit Volbers, een van 
de grondleggers uit de beginperi-
ode. Hoewel gelegen in Buurse is De 
Meene toch nog echt een stuk van 
de geschiedenis van Enschede.

 Kamperende groep van de Arbeiders Jeugd Centrale uit Enschede rond 1936.

 Het huisje voor de beheerder, tekening Gerrit Buursink uit 1949.

Hoe Buurse
ons Enschedese
‘thuis’ werd

 De Meene rond 1950.
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Het leek er niet meer van te 
komen, maar na vijf jaar is de 
spoorbrug in de Noord Esmar-
kerrondweg over de spoor-
lijn Enschede-Gronau toch 
herplaatst. De brug heeft een 
mooie plek gekregen als ver-
binding tussen Het Lankheet 
en Het Assink over de Buurser-
beek in Haaksbergen.

Door Jan Astrego

Aan de vervanging van de 
brug ging een uitgebreide 
discussie vooraf, maar in 
2017 was het zover en werd 
de nieuwe brug op zijn 

plaats getakeld. De oude brug werd 
dankzij inspanning van de erf-
goedverenigingen en de gemeente 
Enschede tijdelijk opgeslagen, totdat 
er een nieuwe bestemming voor was 
gevonden.

De oorspronkelijke spoorbrug 
stamt uit 1868 en is gebouwd toen 
de spoorverbinding richting Mün-
ster tegelijk met de aansluiting van 
Enschede aan het hoofdspoornet 
zou worden aangelegd na de brand 
in 1862. Het duurde echter tot 1874 
voor deze verbinding tot stand 
kwam. In eerste instantie beperkte 
zich de aanleg in 1868 tot Glaner-
beek maar is in 1870 doorgetrokken 
tot Gronau. 

Daarvoor was een diepe insnijding 
ter hoogte de Noord Esmarkerrond-
weg noodzakelijk om het aanwezige 
hoogteverschil te overbruggen. De 
gietijzeren brug zorgde ervoor dat 
het verkeer binnen de toen nog ge-
meente Lonneker mogelijk bleef.

Door steeds drukker wordende 
verkeer, de beperking in het gebruik 
door zwaar verkeer en het achter-
stallig onderhoud, ontstaan doordat 
er lange tijd sprake was van het 
definitief opheffen van de spoorlijn, 
ontstond de behoefte om de spoor-
brug te vervangen. 

Doordat Het Assink aan het land-
goed Het Lankheet werd gevoegd 
ontstond er de behoefte de brug over 
de Buurserbeek te vernieuwen.

De relatie werd door de toenma-
lige cultureel ambtenaar Bert Haer 
gelegd in 2016. En nu meer dan 150 
jaar na dato staat de brug daar te 
glimmen op een plek alsof hij daar 
nooit is weggeweest.

Gietijzeren spoorbrug Noord Esmarkerrondweg herplaatst

 De herplaatsing van de ‘nieuwe’ spoorbrug aan de Noord Esmarkerrondweg in 
2017. FOTO: TUBANTIA-ROBIN HILBERINK

 Een ansichtkaart van de tweede spoorbrug over de lijn Enschede-Gronau aan de 
Noord Esmarkerrondweg. De eerste is de verbindende brug met de Oostveenweg.

 De in 2021 herplaatste brug over de Buurserbeek tussen Het Assink en Het Lank-
heet FOTO JAN ASTREGO
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  De oude situatie van het bedrijfspand aan de Getfertweg 
191 dat in 1936 is gebouwd.

Monumentenstatus voor Getfertweg 191
De voormalige onderneming 
Varvik bouwde hier in 1936 
een bedrijfspand, dat in 1954 
verbouwd werd door de groot-
handel Dezo. Het beeldbepa-
lende kantoorgedeelte direct 
aan de Getfertweg is toen ver-
rezen en toont alle kenmerken 
van de eerste wederopbouw-
periode. 

Door Marcel Meijer Hof

De afgelopen jaren was dit 
hoekje van de Getfertweg 
een vergeten stukje van de 
stad. Het afgebroken be-
drijfspand van Hardijck & 

Seckel liet een kale vlakte na, die 
pas na enkele jaren, en nog steeds, 
maar met mondjesmaat een invul-
ling krijgt. De wijkraad Zuid-Oost 
Enschede bepleitte daarom een 
hondenrenveld en een kinder-
speelterrein als tijdelijke invulling. 
Inmiddels zijn hier gelukkig weer 
woningen gebouwd langs de Bleek-
weg, alsook het zogenoemde Hof-
kwartier langs de Zuiderval. Het is 
hiermee weer een heel stuk leefbaar-
der is geworden.

In de eerdere plannen zou ook 
langs de Getfertweg en de hoek om 
in de Sumatrastraat een aantal twee-
onder-een-kap woningen worden 
gebouwd, waarvoor het karakte-
ristieke, maar slecht onderhouden 
bedrijfspand op nummer 191 zou 
moeten worden afgebroken. Zover 
komt het gelukkig niet. 

De landelijke erfgoedverenigingen 
Heemschut en het Cuypersgenoot-
schap, onder leiding van de Histo-
rische Vereniging, verzoeken een 
gemeentelijke monumentenstatus 

toe te kennen. Dit verzoek wordt na 
enig aandringen gehonoreerd.

Het lukt om de eigenaar, tevens 
ontwikkelaar, en de gemeente ervan 
te overtuigen dat het heus de moeite 
waard is om dit kenmerkende pand 
te behouden als onderdeel van de 
Enschedese wordingsgeschiedenis 
van werken en wonen, ook in dit 
deel van de stad. Het kantoorgedeel-
te oogde slecht maar is redelijk in-
tact gebleken. De grote verrassing 
was de constructie van de bedrijfs-
hal met de voor Enschede eens zo 
karakteristieke, maar inmiddels 
tamelijk zeldzaam geworden shed- 
of zaagtanddaken. Het betreft hier 
een eindstadium in de ontwikkeling 
daarvan met een uitzonderlijk lichte 

‘spaghet ti’ constructie van dunne 
stalen gebinten. Dit laatste trekt 
vooral de eigenaar over de streep; 
een man met een technische ach-
tergrond die de fragiele schoonheid 
onderkende en in enigszins versterk-
te versie geschikt maakt voor de 
wat zwaardere last van dubbel glas, 
isolatie en zonnepanelen.

Nu ontstaat er een modern 
bedrijfs(verzamel)gebouw met een 
eigentijds en uitnodigend vormge-
geven interieur en met een mooi 
gerestaureerde schil die de geschie-
denis laat zien van de kleinschalige 
bedrijvigheid in de onmiddellijke 
nabijheid van het voormalige Zuider-
spoorstation.

  Een artist impression van de nieuwe situatie van het bedrijfs-
pand aan de Getfertweg 191.

  De bedrijfshal met het karakteristieke, maar inmiddels tamelijk zeldzaam gewor-
den shed- of zaagtanddak.
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In memoriam
Ben Breteler

De afgelopen week bereikte 
ons het bericht dat Ben 
Breteler, actief lid van de 
Historische Sociëteit, na 

een kort ziekbed is overleden. 
Dat betekent dat een einde 
komt aan zijn bijdrage aan de 
doelstelling van de sociëteit, het 
zichtbaar maken en houden van 
de geschiedenis van Enschede. 
Daarvoor verdient hij onze dank. 
Wij zullen hem missen en wen-
sen zijn broer Jan sterkte toe de 
komende tijd.

Namens het bestuur,
Dick Buursink

Nieuwe commissie 
Historische Sociëteit

 De werkgroep ‘TET tram 1’ be-
staande uit Jan Astrego, Jan Brum-
mer, Eric Kroese en Roel Ras, is sinds 
kort een officiële commissie van de 
Historische Sociëteit. Onder die vlag 
kunnen wij, mede vanwege de ex-
pertise die de Sociëteit in huis heeft, 
slagvaardiger opereren.

 In de laatste vergadering van het 
bestuur van de Sociëteit Enschede-
Lonneker is een aantal wijzigingen 
van de statuten aan de orde geweest 
en vastgesteld. De belangrijkste is 
dat een artikel 2E is toegevoegd 
waarin een doelstelling voor de So-
ciëteit is geformuleerd die aansluit 
bij onze werkwijze. Vaak lopen wij 
aan tegen het gegeven dat Enschede 
relatief weinig aandacht heeft voor 
het beschermen van panden, ensem-
bles of cultuurhistorische waarden. 
Steeds vaker nemen actieve leden 
van onze werkgroep Monumenten 
het initiatief om bij de gemeente-
lijke monumentencommissie (en 
later B&W) gebouwen voor te dragen 
voor een gemeentelijk- of zelfs 
rijksmonumentenstatus. Om belang-
hebbende te zijn moet in de statuten 
worden vastgelegd dat het een van 
de doelstellingen is van de SHSEL. 

Daarnaast is een aantal nieuwe 
wettelijke eisen aan stichtingen in 
de statuten opgenomen, zoals bij-
voorbeeld dat iemand geen lid van 
het bestuur kan zijn als die persoon 
in dienst is van de stichting. Fatsoen-
lijke regels rond het uit het bestuur 
zetten van leden zijn tegenwoordig 
standaard. 

Rond de benoeming en herbenoe-
ming van bestuursleden zijn nieuwe 
regels gesteld met als basis een 
vastgesteld rooster van aftreden. In 
principe is een bestuurslid voor vier 
jaren benoemd met eenmaal een 
mogelijkheid tot herbenoeming. In 
principe dus bestuurslid voor een 
periode van maximaal acht jaar. 

Ook de onduidelijke rol van de 
‘begunstigers’ is helemaal geschrapt. 
In de praktijk legt het bestuur over 
haar gevoerde beleid verantwoor-
ding af, maar in een stichting zijn 
er geen leden en is er geen leden-

Wijziging statuten

 Deze film is tot stand gekomen 
tijdens de coronapandemie en gaat 
over veerkracht en hoop. Camera en 
montage: Dennis Moekotte

Enschede onze stad

vergadering.  Dat vraagt natuurlijk 
transparantie van het bestuur over 
haar handelen en openstaan voor 
kritische zelfreflectie. 

De nieuwe statuten zijn binnen-
kort in te vinden op de website van 
de SHSEL.

Dick Buursink, 
voorzitter

 De vertoning met publiek van de 
wijkfilms Horstlanden Veldkamp 
op 9 januari in de bonbonnière 
van Concordia kan vanwege de 
lockdown niet doorgaan. In plaats 
daarvan wil Concordia de films nu 
streamen met een live inleiding 
vanuit het theater. Na afloop heeft u 
de gelegenheid om vragen te stellen 
en herinneringen te delen.

Via onderstaande link van Con-
cordia vindt u meer informatie en 
kan ingelogd worden: https://www.
concordia.nl/film/verhalen-van-de-
wederopbouw-stichting-cultuurgoed/

Wijkfilms Horstlanden 
Veldkamp geannuleerd
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 Van bovenstaande foto is slechts bekend dat deze in 1954 op de markt gemaakt is. De man links heeft een boekje met de 
titel “OME DAAN  50 Jaar” in zijn handen. Het lijkt er op dat hij hieruit voorleest. Wie was ome Daan en ter gelegenheid waar-
van werd deze foto gemaakt?

 Niet eerder kreeg ik zoveel reacties op een foto als op die in Hoesbreef 
314 van december. Het unanieme antwoord was: Kalanderstraat. Velen 
noemden ook de namen van de winkels die ooit in dat deel van de straat 
gevestigd waren zoals de slagers De Leeuw en Van Lier, kruidenier Nie-
meijer, bakker Overgoor, Schoenmakerij Noord Brabant van Heijne, café 
De Boulevardhoek, en juwelier/opticien Remmelt Pit.

De meningen over het jaar waarin de foto is gemaakt liepen nogal 
uiteen. Aan de hand van een adresboek van Enschede uit 1964-1965 heb 
ik kunnen opmaken dat dit in de tweede helft van de jaren zestig moet 
zijn geweest.

Heel bijzonder is de foto rechtsonder die Marga Buursink-Rolf stuurde. 
Deze is vanaf de andere kant genomen. Rechts zien we de manufactu-
renwinkel van haar ouders met vader Rolf, het winkelmeisje Marietje 
met op haar arm haar zusje Marie-Thérèse, in het portiek van de winkel 
haar moeder en rechts haar broer Henny. In het pand met de ronde ge-
vel was de horloge- en klokkenwinkel van Kellerhuis gevestigd.

Wat schreef men elkaar een eeuw geleden

 Ansichtkaart 
Geraniunstraat 
Enschede, voor- en 
achterzijde.

Door Jan Brummer

Enschede, 5 juni
Beste Jufrouw,
Even wil ik u melden dat ik het goed maak en hoop van u hetzelfde. Ik heb prachtig weer. Het is de 
laatste dag van de vacantie en hoop morgen terug te komen, waarschijnlijk kom ik om 3 uur en anders 
tegen 8 uur. Ik kom dan even de sleutel halen. 
Ontvang nu mij hartelijke groeten van uw toegen. Riek
p/a H. Wagelaar, Minkmaatstraat 211, Enschede
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 Kaart van Enschede uit 1884 met een uitsnede van de Duivelskeuken.
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 De straat ‘Duivelskeuken’ liep 
van de Oldenzaalsestraat rich-
ting de vroegere Achterstraat (nu 
Stadsgravenstraat) en is genoemd 
naar een terrein gelegen tussen de 
Oldenzaalsestraat, de Van Loche-
mstraat en de Noorderhagen. Het 
vermoeden bestaat dat dit één van 
de zeven bolwerken was die in de 
zestiende eeuw ter verdediging van 
de stad waren opgeworpen. 
In 1899 is de naam gewijzigd in de 
Van Lochemstraat.

Bronnen:
J. van Ooyik – 175 jaar straatnamen in 
Enschede
Delpher.nl/Tubantia

 Duivelskeuken gebouw Irene decem-
ber 1931.

 Duivelskeuken Oudheidkamer januari 
1913

 Duivelskeuken Oudheidkamer 
januari 1913
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