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In 1922 kocht de Gemeentelijke Reinigingsdienst van Enschede (G.R.E.) deze Elite voor het ophalen van huisvuil.

Geschiedenis wonen en volksgezondheid
Soms komt een periode van
gedwongen thuiswerken goed
uit. Met een paar mensen hebben wij de afgelopen weken
gewerkt aan het realiseren van
een geschiedenis/plaatjesboek
over de geschiedenis van Enschede.
Door Dick Buursink

L

euk om te doen, maar wat een
werk! Als dan de speurtocht
naar verhalen van vroeger
nieuwe inzichten oplevert is
dat min of meer een beloning.
Ik wist niet dat Enschede rond 1930
een voorbeeld was voor veel vergelijkbare gemeenten. Huisarts (en

gemeenteraadslid) A.H.J. Coppes
deed onderzoek en schreef in 1929
het volgende:
“Enschede de groote Industrie Stad
heeft een van de laagste sterftecijfers van ons land. Men kan dat
maar niet altijd gelooven, geneigd
als men is te spreken van ongezonde
fabriekslucht, het inademenen van
stof en toch is ‘t zoo. Ik heb vast niet
de pretentie te beweren dat de doktoren in Enschede knapper zijn dan
elders, maar hier werkt een complex
van oorzaken samen, waar ik U de
voornaamsten van zal mededeelen.
De woningbouw in Enschede is
keurig in orde, er zijn nog krotwoningen (de Krim), maar geheele en
groote complexen arbeiderswonin-

gen zijn de laatste jaren uit de grond
verrezen met een energie aller lof
waardig. Naast goede woningen
beschikt Enschede over een goede
reinigings dienst, in den strijd tegen
de tuberculose van niet te onderschatten beteekenis.”
Wat dan opvalt is dat Enschede
ondanks de bepaald niet gunstige arbeidsomstandigheden het goed doet
op het terrein van volksgezondheid
en volkshuisvesting. Ook de gemeenteraad is actief om voldoende woningen beschikbaar te krijgen voor de
groeiende bevolking.
Vervolg op Pagina 3

’n HOESBREEF

Februari 2022
Pagina 2

Stemmen is kiezen
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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.

ijn Opa Hillenaar wordt
in september 1931 voor
de SDAP in de raad van
Lonneker gekozen en,
na de samenvoeging met
Enschede, in 1934 in de Enschedese
gemeenteraad. Van de kalme raad
van Lonneker naar de ‘vulkaan’ die
de raad in Enschede blijkt te zijn.
Die gemeenteraad heeft midden
in die grote economische crisis in
de dertiger jaren aandacht voor de
sociale kwestie. De raad heeft dan
ook al te maken met drie extreme
partijtjes. Weglopen uit de vergadering voordat gestemd wordt en dan,
direct na het nemen van het besluit
door de raad, de populist uithangen.
Ook toen al.
Mijn Opa bemoeit zich vooral met
zaken rond personeel, de gemeentebedrijven en armoedebeleid. In 1934
krijgt een onderzoek van het raadslid dokter Coppes van de R.K. partij
landelijk aandacht. Het blijkt dat de
gezinnen in Enschede die moeten
leven van de steun moeten het doen
met 1,41 gulden per gezinslid. Net
genoeg om niet dood te gaan. Opa
Hillenaar maakt zich ook druk over
de korting van twee gulden voor de
mensen die via de werkverschaffing
het Twentekanaal aan het graven
zijn. Zwaar lichamelijk werk, en dan
ook nog een korting op de toch al
magere steun?! Ook pleit hij al vroeg
in die crisis voor het organiseren
van projecten voor jonge werklozen.
Dit omdat hij zich zorgen maakt
om hun mentale gezondheid. Die
konden dan mooi bezig zijn met het
aanleggen van fietspaden. (Een voor
mij interessant detail!?)
Het is nog maar 104 jaar geleden
dat een klein deel van de belasting
betalende bevolking het recht had
om een gemeentebestuur te kiezen.
Zo bestaat de gemeenteraad van
Enschede in 1887 uit vijf leden van
de familie Ter Kuile, twee leden van
de familie Scholten, en een lid uit
de families Stroink, Ledeboer, Roessingh, Baurichter en Menko.
Conservatief-Liberaal, met als
uitgangspunt dat de overheid klein
gehouden moet worden. Geen, of zo
weinig mogelijk, bemoeienis met
de ‘belangen’ van de bedrijven. Er is
weinig oog voor wat de stad de stad
echt nodig heeft. Ze stemmen vaak
tegen gemeentelijke bemoeienis. Ze

belemmeren
bijvoorbeeld het
eerste Algemene Uitbreidingsplan in
1907. Dit ‘klein
houden’ maakte
de stad en haar
ontwikkeling
min of meer afhankelijk van deze kleine bovenlaag.
Nog in 1928 laat een geïrriteerde
burgemeester Edo Bergsma weten
dat in de brieven vanuit de fabrikanten ‘te zeer tot uiting komt de afkeer
van enigerlei inmenging vanuit het
gemeentebestuur’.
In 1887 en aangevuld in 1904
worden in de Grondwet eisen voor
het passief kiesrecht vastgelegd.
Kiesrecht is er dan alleen nog voor
Nederlandse mannen die ouder zijn
dan 23 jaar, in de stad wonen en
belasting betalen. Enschede telt dan
19 gemeenteraadsleden, waarvan er
drie wethouder zijn. De groeiende
onvrede met ook grote stakingen
in de textielindustrie, verandert de
wereld, ook in Enschede.
Het duurt nog tot 1919 voor het
algemeen kiesrecht voor mannen
en vrouwen wordt ingevoerd. In
1923 komen er voor het eerst twee
wethouders van de SDAP in het
college van B&W. Er ontstaat een
andere dynamiek met een overheid
die zich van nachtwakerstaat naar
verzorgingsstaat ontwikkelt. Een
snel groeiende stad met dan kwalitatief goede nieuwbouwwijken.
Enschede kent al vroeg een afval-inzameldienst met elektrische voertuigen. Ook waterleiding en riool zijn
redelijk standaard. Tegelijkertijd is
in de twintigste eeuw in Enschede
het ziekenfonds verplicht. Mede
daardoor behoort het sterftecijfer
per 1000 inwoners in 1926-1927 met
acht procent tot de laagste van de
Nederlandse steden. Politiek blijkt
ertoe te doen, ook toen al.
Zie ook Geschiedenis wonen en
volsgezondheid.
Een leefbare stad is nog steeds de
grootste wens van de bewoners. Ook
in maart a.s. zal kiezen ertoe doen.
Maak u mee verantwoordelijk!
Dick Buursink
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Kinderlegitimatiebewijs
In december 1943 verscheen
er een artikeltje in Dagblad
Tubantia met een afbeelding van
een door het Roode Kruis uitgegeven Kinder-legitimatiebewijs.
Kinderen jonger dan 15 jaar
waren verplicht dit bewijs bij
zich te dragen voor het geval hen
iets mocht overkomen. Aan de
achterzijde van dit 54 x 54 mm
grote kaartje stonden de naam
en het adres vermeld.

Krantenknipsel uit Dagblad Tubantia van 11 december 1943.

De Weverstraat als voorbeeld van het ‘nieuwe’ wonen in de dertiger jaren.

Geschiedenis wonen en volksgezondheid
Vervolg van Pagina 1
Coppes verzucht in de raad: “Ondanks de complexen woningen die
uit den grond verrijzen blijft er
steeds een te kort.”
Hij is ook creatief en maant B&W
om meer de regie te nemen. Al in
april 1924 laat hij dat zien.
Hij vraagt B&W “te onderzoeken of
voor de toekomst het niet mogelijk
is van gemeentewege den particulieren bouw van arbeiderswoningen
aan te moedigen en te steunen.
Ik denk hier bijvoorbeeld aan een
gemeentelijke eigenhuisverzekering,
aan het oprichten van een gemeentelijke spaarbank, die tegelijk als
hypotheekbank kan fungeeren en
die dan tevens nog dit voordeel had,
dat de menschen hun gelden solide
konden beleggen en niet ten prooi
werden aan de talrijke hyena’s, die
speciaal op dit gebied hun slachtoffers zoeken.”
Hij geeft blijk van een groot rechtvaardigheidsgevoel en pleit voor
doorpakken.
“Is het niet God geklaagd, dat er
in de Krim patiënten liggen met
open longtuberculose - die geen
andere woningen kunnen krijgen en
die daar een haard van besmetting
vormen, die weer tallooze andere
slachtoffers maakt.
Ik sprak over de Krim - we heb-

ben op dit oogenblik in aanbouw
397 woningen - het wordt, dunkt
me, nu tijd dat we een begin maken
met het afbreken van de Krim. De
toestand daar kan nu toch eigenlijk
niet langer bestendigd worden - ze
strijdt met ieder begrip van hygiëne
en moraliteit.”
Dat is heldere taal. Anno 2022
zitten wij ook weer met een fors
tekort aan woningen die passend
en betaalbaar zijn. Onze nieuwe
gemeenteraad zou aan de geschiedenis een voorbeeld kunnen nemen.
Dr. Coppes daagt als raadslid B&W
voortdurend uit om zorg voor de
eigen bewoners centraal te stellen.
Nu wordt wel erg fors ingezet op het
ruimte geven aan woningen voor
(nieuwe) inwoners met meer financiële mogelijkheden.
Mijn opa Hillenaar, die een paar
jaar samen met Dr. Coppes in de
gemeenteraad zat werkte graag met
hem samen en had bewondering
voor hem. Ondanks de verschillende
politieke achtergronden. Samenwerken voor de stad! En dat heeft
resultaat gehad. Enschede heeft het
volgens de oude verhalen heel goed
gedaan. Het is mooi om te lezen in
een boek in 1938 over gemeentebeleid: In menig opzicht is Enschede
dan ook gemeenten van gelijke
grootte ver voor.
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Twente Collectie Openbare Bibliotheek Enschede

De regionale collectie met vrijwilliger John Subelack.
Elke maandag- en woensdag
ochtend heeft vrijwilliger John
Subelack van 10.00 tot 12.00 uur in
de Openbare Bibliotheek in Enschede de deuren van de Regiocollectie
open.
En wat een feest is het om te kunnen snuffelen in die hele ruime collectie. Natuurlijk kan dat ook in de
digitale collectie van de bibliotheek,
maar de echte collectie die moet
je zien en je laten verrassen. Bijna
alle jaargangen ‘Van Eigen Erf’ en je
mag er zelfs uit fotograferen, of John
maakt gratis een heel goede scan
voor je. Uitlenen kan vaak niet.
Er zijn boeken, tijdschriften, dvd’s
en nog veel meer media te vinden.
De verzameling wordt voortdurend
aangevuld met ander materiaal uit

en over Twente. Nu al ruim 14.000.
Daarvan bestaat het grootste deel
uit boeken, die je ver mee terug in
de tijd kunnen nemen. Zo stamt
één van de oudste boeken uit 1630.
Tegelijkertijd kun je ook voor recenter materiaal bij ons terecht. In
de Twente Collectie worden bijvoorbeeld meerdere publicaties over de
vuurwerkramp van 2000 bewaard.
John speurt graag voor je in het archief als je een specifieke vraag hebt.
Ben je benieuwd naar het verleden
van je familie? Of een bepaalde plek
in Twente? Het zou maar zo kunnen
dat de Twente Collectie het antwoord op je vraag heeft. Daarnaast
is de verzameling natuurlijk ook toegankelijk voor iedereen die gewoon
benieuwd is.

Contactpersonen commissies
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

Laat je verrassen door bijvoorbeeld:
- Romans die zich afspelen in Twente, of die geschreven zijn door regionale auteurs. Sommigen daarvan
zijn in het Twents dialect.
- Gedichten en de Bijbel in het
Twents
- (Twentse) woordenboeken
- Jubileumuitgaven van (sport)clubs
en verenigingen
- Kunsthistorische beschrijvingen
- Publicaties over de vuurwerkramp
van 13 mei 2000
- Monografieën over regionale kunstenaars
- Toeristische uitgaven
- Regionale tijdschriften
- Microfiches van de Twentsche Courant Tubantia vanaf 1872
- Arbeidsenquête van 1890.

Meer informatie: www.shsel.nl/commissies/
Redactie ’n Sliepsteen
Jan Brummer tel. 06 2412 02 06
E-mail: janbrummer@shsel.nl
Historische Kring Glanerbrug
Joop Kwakman 06 1972 32 72
E-mail:
info@historischekringglanerbrug.eu
ICT
Tjibbe Knol
E-mail: tjibbeknol@shsel.nl
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Bemanning
bommenwerper
krijgt na 79 jaar
een gezicht
Op 21 januari 1943 stortte rond
19.00 uur de Lancaster W4335 F
for Freddy neer in het centrum van
Enschede. Het toestel kwam brandend neer aan de Noorderhagen.
Daar stond destijds een villa en
tegenwoordig het Muziekcentrum.
Wonder boven wonder vielen er op
de grond geen dodelijke slachtoffers. Dit is onder andere te danken
aan het feit dat de twee ton zware
luchtmijn niet ontplofte bij de crash.
Van de zevenkoppige bemanning
overleefde niemand de crash.
De namen van de bemanning
waren al een hele tijd bekend, ook
was er al een tijdje een fotootje
waarop zes van de zeven leden van
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De bemanning v.l.n.r.: Keith Webber, Stanley Brewer, Frank Boyd, Ronald Taylor,
Douglas Williams, Ted Laing en Anthony Willis.
de bemanning stonden. Toch is nu
pas met zekerheid te zeggen wie wie
is en heeft de complete bemanning
weer een gezicht gekregen.
Eric Heijink (collectie Enschede
in WO2) legde in 2012 contact met
familieleden van de piloot Ted Laign
en Flight Sergeant Frank Boyd. Tom
Score wist recentelijk na uitgebreid
speurwerk contact te leggen met een
familielid van Flight Sergeant Keith
Webber, waarna de laatste stukjes van de puzzel konden worden
gelegd.
De bemanning van de W4335-F ligt
begraven op de Oosterbegraafplaats
in Enschede. Op deze begraafplaats

liggen vijftig geallieerde soldaten
die tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn gesneuveld. Tom en Eric zijn
van plan om alle vijftig een gezicht
te geven en willen deze op termijn
op een passende manier zichtbaar
maken op de Oosterbegraafplaats.
Van vierendertig van de vijftig is inmiddels tenminste een foto bekend.
Heeft u tips die kunnen helpen
om foto’s en of nabestaanden van
de overige soldaten te vinden dan
vragen zij u contact op te nemen via:
info@secondworldwar.nl
blankinfo@secondworldwar.nl.
Bronnen:
http://secondworldwar.nl/enschede/
en Tom Score

Monumentenstatus St. Catharinahuis
Mede dankzij de inspanning van
de monumentencommissie van de
SHSEL heeft het Catharinahuis aan
de Lasondersingel 138 in Enschede
erkenning gekregen als gemeentelijk monument. Het pand met z’n
typerende raampartij is in 1924 in
opdracht van Mr. Hendrik Jan ten
Bruggencate gebouwd door de Wassenaarse architect A.H.Wegerif.
In eerste instantie deed het dienst
als woonhuis voor de familie ten
Bruggecate maar vanaf december
1928 woonde er de joodse familie
Hedeman. Deze was directeur van
spinnerij Roombeek. In 1941 werd
de familie door de Duitse bezetter
uit hun huis gezet waarna het onderdak bood aan het Joods Lyceum.
Toen de school de huur niet langer
kon voldoen werd de huur beëindigd
per 31 december 1942. Niet verwonderlijk was het dat het vervolgens in
handen kwam van de collaborateur
Hasperhoven die er vele drinkgelagen hield met de Gestapo. Na de oorlog kwam het pand weer in handen
van de erfgenamen van de familie
Hedeman. Andere bekende huurders
waren dominee L. Overduin en de

Het Catharinahuis aan de Lasondersingel 138.
Duitse consul Dr. Simon. In 1958 is
het pand verkocht aan de stichting
‘Het Sint Catharina-Apostolaat’ die
het nu nog steeds in eigendom heeft.
Je ziet dus dat het een pand is met
een rijke historie en de bijzondere
bouw rechtvaardigt het zeker dat

het de monumentenstatus heeft
verkregen.
Meer informatie over het St. Catharinahuis kunt u vinden in ’n Sliepsteen nummer 134 (zomer 2018)
Georges Schafraad
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Tattersall des Ostens

De ingrijpend gerenoveerde wijk Tattersall.

Wie in de S-bahn in Berlijn
tussen de stations Savignyplatz
en Zoölogischer-Garten uit het
raam kijkt ziet kort het woord
Tattersall langsglippen. In sierlijke altmodische letters die
een vooroorlogs verleden doen
vermoeden. Er staat ook nog
wat onder, maar dat ontging
mijn oog.

de Oostpool, nam ik voetstoots aan
dat de toevoeging des Westens deel
uitmaakte van de algehele propagandastrijd tussen beide stadsdelen.
Maar omdat ik niet bijster winkelverslaafd ben heb ik er verder weinig aandacht aan besteed. Tot Tattersall des Westens in beeld verscheen.
In het betreffende pand blijkt een
restaurant gevestigd te zijn: Diener
Tattersall en hun website geeft een
mooi stukje historie weer over de
naam van hun restaurant. Ik citeer:
“1766 Der englische Pferdeauktionär
Richard Tattersall gründet in London
eine Reitschule mit Pferdvermietung, seitdem hießen solche Einrichtungen “Tattersalls”.

Door Max Schulte

T

attersall is een wijk in de
oksel van Hoge Bothof- en
de Oldenzaalsestraat. Waar
ooit de fabriek van Tattersall & Holdsworth stond. Zo
genoemd naar de Engelsman John
Tattersall die hier kwam ondernemen in de textiel. Een foto van de
oorspronkelijke fabriek kon ik niet
meer vinden, maar de Museumfabriek heeft een fraai tegeltableau in
de collectie. In 1916 door het personeel aangeboden aan de directie ter
viering van het 40-jarig bestaan.
De fabriek werd gesloopt in 1972
en in de daaropvolgende hoogtij
dagen van lelijkheid werd er de wijk
Tattersal gebouwd. Gelukkig lijkt
het tij gekeerd, want waar je tot
voor kort tussen de rotte tanden van
een grijnzende halve haaienkaak
fietste, voel je je nu opgezomerd in
een fleurigkleurig Curaçaoschedé.
Maar wat had John Tattersall in
Berlijn te zoeken? Over John Tattersall is een uitgebreid lemma te vinden in Wikipedia, dat ik aanbeveel.
Temeer daar Johns zoon Thomas in
1887 de eerste Nederlandse voetbaldode werd.
De fotobank op Google leverde een
foto van de gevel in Berlijn die ik
had gezien: Tattersall des Westens.
Waarom des Westens? Zou er ook

FOTO: LARS SMOOK - TUBANTIA

Tattersall des Westens aan de Grolmanstraße 47 in Berlijn.
een Tattersall des Ostens geweest
zijn? Vaag begon er iets te rammelen
in mijn brein. In 1977 bezocht ik
in gezelschap van studielotgenoten
West-Berlijn. Toen nog een ‘Insel
des Westen in einem Kommunistischen Ozean’. Op uitnodiging van
het Westberlijnse stadsbestuur dat
veel moeite deed om de eigen stad te
promoten. Uiteraard inclusief excursie naar het Oostduitse deel en een
bezoek aan de Ku-damm, waar het
KaDeWe gevestigd was: Kaufhaus
des Westens. Omdat alles in die tijd
gepolariseerd was tussen de West- en

Een Tattersall is dus sinds 1766 een
paardrijschool of manege, genoemd
naar de oprichter Richard Tattersall.
Ik weet niet of het woord in die
betekenis ook ooit in Nederland in
gebruik is geweest, maar kennelijk
wel in Engeland en van daaruit
overgewaaid naar Duitsland, want
de website vervolgt: “1893 Die
Reitschule, Beermanns ‘Tattersall
des Westens’ entsteht zwischen Grolmanstraße und Uhlandstraße. Durch
eine Rampe gelangten die Reiter
auch in die zweite Reithalle im Obergeschoss. In den S-Bahnbögen waren
die Stallungen und eine Sattlerei
(Ecke Uhlandstraße) untergebracht.
In der Grolmanstraße 47 wird ein
Backsteingebäude für ein Casino
und Gesellschaftsräume erbaut. Die
Räume befanden sich über dem
heutigen Tresenraum der damals als
Küche diente – der Speisenaufzug ist
noch heute zu sehen.”
Het was kennelijk wel iets meer
dan alleen een rijschool, maar ook
Lees verder op Pagina 7
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Tattersall des Ostens

Delfts tegel
tableau. In
1916 door
het personeel
aangeboden aan de
directie ter
viering van
het 40-jarig
bestaan.
Te bezichtigen in
Museum
de Twentse
Welle.

Vervolg van Pagina 6
een restaurant. Wie het hele verhaal
wil lezen verwijs ik naar de website:
https://diener-berlin.de/geschichte/
Wie nu zoekt op ‘Tattersall’ en de
aangegeven pilonnetjes bezoekt
vindt im großen buiten Engelstalig
gebied twee duidingen: in enkele
gevallen betreft het mensen met de
achternaam Tattersall wier bezigheden vermeld worden en de rest
verwijst naar activiteiten die een
verleden als rijschool of manege
doen vermoeden. Niet alleen in
Berlijn, maar onder andere ook in
Dortmund, Mannheim, Frankfurt,
Wiesbaden en Zwitserland. In Keulen is nog een hippodroom dat met
‘Em Tattersall’ aangeduid wordt (dan
wel: was en werd).
Nu het Tatteraadsel is opgelost, nog
even terug naar de toevoeging des
Westens. Het eerder genoemde Kaufhaus werd geopend in 1907, toen ten

Verdwenen straten:

westen van de binnenstad. Tegenwoordig ligt de Brandenburger Tor
in het centrum van Berlijn, maar
deze was ooit de poort vanuit de
eigenlijke stad naar Brandenburg op
zo’n 50 kilometer ten westen ervan.
Het destijdse centrum van Berlijn
lag dus ten oosten van de Brandenburger Tor en alles dat aan de Brandenburger kant van de poort werd
gebouwd kon dan worden voorzien
van het aanhangsel des Westens. Ter

HONDENKOLK

onderscheiding van een pendant in
het centrum, dat later meer met het
oosten geassocieerd raakte.
Dus als u in onze eigen stad een
op drift geraakte nachbar te paard
tegenkomt, dan kunt u de betreffende Deutschmensch tijdelijk verblijden met “immer geradeaus bis
ins Tattersall”. Dan weet betreffende
teutoonpersoon ongetwijfeld wat u
niet bedoelt.
Door Jan Brummer
Reacties: janbrummer@shsel.nl

De Hondenkolk was een niet
officieel vastgestelde naam voor
het deel van de Oldenzaalsestraat
dat begon bij de kruising Gronausestraat - Langestraat en eindigde
bij de Molenstraat.
In zijn boek ‘Geschiedenis van Enschede’ schrijft Dr. A. Benthem dat
de weg zijn naam te danken heeft
aan de laatste rustplaats van honden, paarden en afgemaakt vee,
die zich hier vroeger bevond. Ook
de heer H. Ter Weele noemt de
naam in zijn in 1922 verschenen
boekje ‘Enschede van voorheen
en thans’. In het jaar 1889 is voor
deze weg officieel de naam ‘Oldenzaalsestraat’ vastgesteld.

Fragment uit ‘Enschede van voorheen en thans’ van H. Ter Weele .

Kaart van Enschede uit 1866 met een uitsnede van de Hondenkolk.

Bronnen: 175 Jaar straatnamen in Enschede – J. van Ooyik (1984) en Geschiedenis van Enschede – Dr. A. Benthem (1895)
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Onbekend maar niet onbemind

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

Op de foto van ‘Ome
Daan’ in Hoesbreef 315
ontving ik (slechts) één
reactie. De man op de foto
is naar alle waarschijnlijkheid standwerker Daan
Ringers uit Haarlem die in
maart 1952 werd gehuldigd, aangezien hij voor de
50e keer de St. Jozef jaarmarkt in Sittard bezocht. In
1954 was hij kennelijk op
de markt in Enschede om
een demonstratie van zijn
kunnen te vertonen.
Mijn nieuwe verzoek gaat
niet zozeer over de datum
en de locatie van bijgaande
foto als wel om de namen
van de personen die te zien zijn. De foto is gemaakt op 8 juni 1941 t.g.v. het 25-jarig dienstjubileum van de heer Snippert bij de Grolsche Bierbrouwerij. We zien het echtpaar Snippert achter
een bloemenmand met links een klok (regulator)
die ze kennelijk cadeau hebben gekregen.
Wie van u ziet bekenden op deze foto?
Reacties graag naar: janbrummer@shsel.nl

Wat schreef men elkaar een eeuw geleden

Ansichtkaart
Bisschopstraat
Enschede
rond 1923.

Door Jan Brummer

Beste Gr. ik zit hier goed en wel in Enschede en wou je even een kaartje sturen. het regend hier hard;
Zeg Grietje je weet wel die patvinder stond bij de trein leuk he? hij heeft mij hier naar toe gebracht.
Hoe gaat het met de jongens? Zeg Grietje schrijf je mij even terug? mevrouw weet het adres wel bij
Marie, doe de groeten aan Martha en Lena en ook aan mevr. Zijl.
hartelijke groeten van ??
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Het Rampjaar 1672
de steden aan de IJsselliHet jaar 2022 is in
nie bezetten. Von Galen
Nederland het 350e
bezet wel nog Zwartsluis
herdenkingsjaar van de
en Steenwijk, maar weet
Hollandse Oorlog die
niet de Friese Waterlinie
duurde van 1672 tot
te veroveren. Op 11 juli
1678.
neemt hij in het oosten
De Republiek der
de vesting Coevorden in,
Verenigde Nederlanden
maar dat lukt niet bij de
wordt in 1672 tegelijvesting Bourtange. Op
kertijd aangevallen door
21 juli slaat hij een beleg
Frankrijk, Engeland en
voor Groningen. Die
door de bisdommen
stad is aan drie zijden
Münster en Keulen.
onder water gezet zodat
Elk van die vier landen
een aanval alleen vanuit
heeft redenen om het
het zuiden mogelijk is.
op te nemen tegen de
De Staatse bevelhebber
Nederlanden. Frankrijk
ter plaatse is Carl von
beschouwt de Rijn als
Rabenhaupt.
zijn natuurlijke grens,
Na vier weken onafgeEngeland wil de ‘heerbroken beschietingen
schappij ter zee’, Keumet mortiergranaten,
len en Münster hebben
fragmentatiebommen en
gebiedsaanspraken.
op het laatst ook kleine
De oorlog verloopt in
zwerfkeien, breekt
het eerste jaar dramaVon Galen het beleg op
tisch. Het Staatse leger
nadat hij de stad niet
is bij lange na niet in
Christoph Bernhard Freiherr von Galen (meestal Bernard van
heeft kunnen innemen.
staat het land te verdeGalen)
De helft van zijn leger
digen. De IJssellinie gaat
(oorspronkelijk 24.000 man) is dan
in eigen land doorgaans Bommen
zonder strijd verloren. Deventer,
gesneuveld, gewond, gedeserteerd of
Berend genoemd, had al in 1665
Zwolle en Kampen worden door de
gevangen genomen. Ook zijn loopgebiedsaanspraken in de AchterFransen bezet, evenals de landgegraven ondergelopen.
hoek (Borculo) en in Westerwolde.
westen Gelre en Utrecht. De ridderIn de stad wordt ‘Groningens OntBovendien wil hij een bruggenhoofd
schap van Overijssel, w.o. de drost
zet’ op 28 augustus 1672 nog elk jaar
vestigen aan de Eems, zodat de Britvan Twente – op 5 juli bijeen in de
Ommerschans – verklaart zelfs zich
ten daar aan land kunnen gaan. Zijn gevierd.
aan de Republiek te willen onttrekregimenten worden daartoe ruim geRabenhaupt levert in 1673 en 1674
ken. Tegen de winter houdt alleen
subsidieerd door de Engelsen. In de
op diverse plekken in het noorden
de Oude Hollandse Waterlinie nog
veroverde gebieden wil de bisschop
en in de graafschap Bentheim nog
stand.
het primaat van de room-katholieke
kerk, dat in de Nederlanden na 1648 slag met Münsterse benden.
In augustus 1672 worden de dan
De Republiek weet in 1674 te situverloren was gegaan, herstellen.
net afgetreden raadspensionaris
atie te keren door een verbond te
Johan de Witt en zijn broer Cornelis
sluiten met de Duitse keizer en de
Het Münsterse leger bezet in
de Witt vermoord door leden van de
koning van Spanje, die vervolgens
beide oorlogen in een enkele dag
Haagse schutterij.
Frankrijk vanuit het oosten aanDe situatie wordt gekenschetst
ook Enschede. In 1672 is dat op 1
vallen. Het Franse leger trekt zich
door het bekende gezegde: ‘de regejuni. Gemeld wordt alleen dat de
daarop, wegens het gevaar afgestad wordt geplunderd. Van een
ring is radeloos, het volk redeloos
sneden te worden van zijn bevooren het land reddeloos’. De Republiek verdediging door de nog geen 1.500
radingsmogelijkheden, terug uit de
inwoners (kinderen inbegrepen)
bestaat in feite alleen nog uit de geNederlanden. Engeland wordt ter
kan geen sprake meer zijn. Over de
westen Zeeland, Holland. Friesland
zee meermalen verslagen. De keurperiode 1672-1674 als geheel is niet
en Groningen.
vorst van Brandenburg valt -met
De Hollandse Oorlog staat in het
veel meer bekend dan de namen
een door de Republiek gefinancierd
oosten en noorden van ons land bevan enkele burgemeesters (Stroink,
leger- het bisdom Münster vanuit
Lasonder en Teesink). De Grote Kerk
kend als de Tweede Münsterse Oorwordt teruggegeven aan de katholie- het oosten binnen. Bommen Berend
log. Een Eerste Münsterse Oorlog
sluit daarop vrede (al in april 1674).
ken.
vindt al plaats tussen 1665 en 1667.
De vrede met Frankrijk wordt overiHet Münsterse leger trekt plundeDie oorlog werd in Holland afgedaan
gens eerst getekend in 1678.
rend en terend op de boer door geals niet meer dan een ‘Münsterse
heel Overijssel. Frankrijk staat overikoeienkrijg’.
Kor Feringa
gens niet toe dat de Münstersen ook
Bisschop Bernhard von Galen, ook

