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Natuurlijk zijn wij apentrots 
op het plaatjesalbum dat op 
22 maart is aangeboden aan 
burgemeester Roelof Bleker. 
In pakweg negen weken 

hebben wij met een werkgroep uit 
het bestuur gewerkt aan het schrij
ven van de teksten en het verzame
len van pakweg driehonderd foto’s. 
In een oplage van 16.000 exempla
ren zal het zijn weg vinden onder 
de inwoners van Enschede. Een op 

Het Jumbo plaatjesalbum
de tien inwoners kan het boek in 
bezit krijgen en wij hopen dat veel 
mensen kennis nemen van onze 
bijzondere historie. Enschede heeft 
een heel interessante ontwikkelings
geschiedenis maar veel Enschedeërs 
hebben daar nauwelijks kennis van.

Wie weet nog dat Van Heek met 
2800 arbeiders de grootste industri
ele onderneming van Nederland was 
rond 1910? Dat Enschede al vroeg 

een adequaat rioolstelsel had en 
afvalinzameling? (heel modern en 
toen al met elektrische voertuigen). 
Dat wij relatief weinig cholera
patiënten hebben gehad door deze 
hygiënemaatregelen? Dat wij in het 
begin van de twintigste eeuw veel 
jaren achtereen met zo’n duizend 
inwoners per jaar groeiden, en dus 
voor een enorme volkshuisvestings
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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. 

Het zijn opnieuw bijzondere 
tijden. Enerzijds zijn leden 
van de Sociëteit druk met 
veel activiteiten tegelijk, en 
anderzijds lijkt alles wat wij 

doen ondergeschikt aan de toestand 
in de wereld. COVID19 lijkt ver
drongen. Daarvoor in de plaats een 
vreselijke oorlog. Een situatie die 
ons angstig maakt en verwarrend is. 
Toch moeten wij verder. De tentoon
stelling over de oorlog en de bevrij
ding is in week 14 (4 t/m 8 april) te 
zien in Prismare; heel actueel nu. 
Het Jumbo plaatjesalbum is gepre
senteerd, het boek over Willem van 
Heek is opnieuw door ons uitgege
ven en een fotoboek over de Grolsch 
is in voorbereiding. Dit alles naast 
de normale activiteiten, zoals een 
sociëteitsavond op dinsdag 5 april 
a.s. Ik hoop u daar allemaal weer te 
ontmoeten.

Al schrijvend (u weet dat ik dat 
veelvuldig doe) besef ik opnieuw hoe 
normaal wij het vinden te schrijven 
wat wij vinden. Om met taal onze 
gevoelens en ideeën uit te dragen. 
Soms vriendelijk, soms schurend en 
mogelijk soms omstreden en zelfs 
irriterend. Wat een zegen om woor
den niet te hoeven aanpassen aan 
wat ‘boven ons gestelden’ vinden dat 
gezegd mag worden. Dat blijkt nooit 
vanzelfsprekend! En voor die lezers 
die mijn column wel eens politiek 
vinden! Het leven wordt nu eenmaal 
vaak gedicteerd door politici, en als 
die gecontroleerd moeten worden, 
dat is dat inderdaad politiek. En 
vragen stellen essentieel!

Het meest bizar aan het functione
ren van de Russische staat is dat een 
overheid blijkbaar in staat is prak
tisch de hele bevolking met leugens 
en nepnieuws in het gareel te dwin
gen. Vooral niets vragen! Steun voor 
een door niemand gewenste oorlog 
afdwingen, en daarbij leed met ein
deloos veel onwaarheden toe dekken. 
Op die manier ‘eenheid’ eisen wordt 
dan al snel een gewelddadig con
cept. Waarom zouden burgers zo’n 
overheid vertrouwen, die hen altijd 
wantrouwt? Met een leeg papier 
in je handen demonstreren en dan 
simpelweg van de straat geplukt 
worden. De strafkampen gaan voor 
je open. Maar, wie wil uiteindelijk in 
zo’n land wonen? 

Als inwoner van een democratische 

Vrijheid, waarheid en vragen stellen
en parlemen
taire rechtsstaat 
besef je weer hoe 
waardevol het is 
dat de overheid, 
onze bestuurders 
door volksverte
genwoordigers of 
een rechter terug 
gefloten kunnen worden. Dat een 
bedrijf dat een wanproduct levert 
aan de schandpaal van de publieke 
opinie kan worden gezet. Dat niet 
zomaar de overheid je spullen van 
je af kan pakken of je zonder een 
fatsoenlijk proces in een strafkamp 
kan opsluiten. Kortom, dat je opvat
tingen niet achter de kiezen gehou
den hoeven te worden uit angst voor 
represailles. 

Die vrijheid, die rechtszekerheid 
moet bewaakt worden, met alle mid
delen die wij hebben.

Daarnaast zien wij opnieuw dat 
geschiedenis herschreven wordt. 
Dat de ‘boeven’ uit het verleden de 
helden van de toekomst worden. 
Dat fouten uit het verleden worden 
weggeschreven, of gepresenteerd 
worden als leugens. Als propaganda 
van tegenstanders, vooral bedoeld 
om ‘onze trots’, ons grootse verleden 
af te breken. Het blijft merkwaardig 
dat de veiligheidseisen voor onze 
broodrooster strenger is dan de 
regels voor sociale media. Sociale 
media waarmee een hele democra
tie ontregeld kan worden, burgers 
gemanipuleerd kunnen worden, 
bedrogen en misleid? 

Wij laten het gebeuren en accep
teren ook dat politici aanspraak 
maakt op de stem van de zwijgende 
meerderheid. Omdat die toch niets 
terugzeggen. 

Weerbaar zijn, kritisch zijn, je 
ermee bemoeien, Dat blijft en wordt 
ook voor de toekomst noodzakelijk. 
Het was Remco Campert die in zijn 
gedicht het mooi formuleerde. 

Jezelf een vraag stellen/ daarmee 
begint verzet/ en dan die vraag aan 
een ander stellen.

Alert zijn en je stem laten horen, 
dat is basis voor een levende demo
cratie.

Dick Buursink
voorzitter
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opgave stonden? Dat Enschede als 
een van de eerste gemeenten een Al
gemeen Uitbreidingsplan heeft vast
gesteld waarin de Singel als rondweg 
onze stedenbouwkundige structuur 
heeft bepaald. De Singel waaraan al 
die nieuwbouwwijken zijn gebouwd 
in het begin van de vorige eeuw. Het 
album maakt veel van deze ontwik
kelingsgeschiedenis zichtbaar en de 
foto’s die verzameld kunnen worden 
ondersteunen de verhalen.

Het leukste feit is dat Enschede hoe 
dan ook een stad van immigranten 
is. Dat heeft de stad letterlijk groot 
gemaakt. Goed om te weten als Tuk
kers weer eens mopperen op ‘die 
anderen’.

Dick Buursink

Het Jumbo
plaatjesalbum

 In de vorige Hoesbreef (maart nr. 
317) schrijft Jan Astrego over ‘ma
chinefabriek Sanders’. Ik zou graag 
willen toevoegen dat er lange tijd in 
Enschede twee machinefabrieken 
met de naam Sanders gevestigd wa
ren, en wel: G.B Sanders & Zn. aan 
de Blekerstraat en Sanders’ IJzer
gieterij, Machine Motorenfabriek 
(SIJMM) aan de Molenstraat.

G.B. Sanders vestigde zich, komend 
uit Deventer, in 1899 aan de Alsteed
schestraat in Enschede en verhuisde 
in 1912 naar de Blekerstraat. In 1982 
is Sanders failliet gegaan.

SIJMM vestigde zich, komend uit 

Haaksbergen, in 1869 aan de Olden
zaalschestraat in Enschede en ver
huisde in 1874 naar de Molensteeg, 
later de Molenstraat. In 2005 is het 
bedrijf verhuisd naar Goor, waar het 
nog altijd gevestigd is.

SIJMM heeft in de Tweede Wereld
oorlog nooit voor de bezetter ge
werkt en heeft daar duur voor moe
ten betalen. Op 24 september 1944 
is het bedrijf door Duitse soldaten 
overvallen, waarbij een groot deel 
van het machinepark werd geconfis
queerd en naar Duitsland afgevoerd. 
Gelukkig werden er geen medewer
kers naar Duitsland afgevoerd. Het 

heeft tot 1947 geduurd voordat een 
aantal van de geroofde machines 
weer terug kwamen en het duurde 
tot 1956 voordat de oorlogsschade 
was afgewikkeld. Hiertoe behoorde 
ook schade aan gebouwen en inven
taris door bombardementen in 1943 
en 1945, maar niet het bombarde
ment van 22 februari 1944.

In het artikel in Hoesbreef 317 
wordt met ‘machinefabriek Sanders’ 
dus G.B. Sanders & Zn. bedoeld.

Wim Stapper
Oud-directeur SIJMM

Reactie op het artikel ‘Een bombardement op Enschede’

 5 april a.s. om 19.30 uur is er 
weer ruimte voor een Sociëteits
avond in de Ontmoetingskerk aan 
de Varvik singel. Het is intussen 
maanden geleden dat dit kon en wij 
verheugen ons erop iedereen weer 
te ontmoeten.

Natuurlijk is dat ook de belang
rijkste reden samen te komen, 
maar wij gaan deze avond ook de 
eerder uitgestelde presentatie van 
de documentaire over Ds. Leendert 
Overduin vertonen. 

Deze documentaire is mede met 
financiële steun van de Sociëteit 
tot stand gekomen. De maker Willy 
Berends zal zelf ook aanwezig zijn 
en de documentaire enigszins in
leiden. Leden van de Sociëteit Bert 
Woudstra en Herbert Zwartz hebben 
een rol in de documentaire en zul
len er ook zijn. De documentaire is 
intussen in een Amerikaanse versie 
verschenen en daar zijn de makers 
natuurlijk heel trots op. 

Het boek dat bij de documentaire 
hoort is deze avond te koop voor 
€ 9,95. Ook de heruitgave van het 
boek over Ds. Overduin is verkrijg

Eindelijk, elkaar weer treffen

baar. Zie ook het artikel van Herbert 
Zwartz op Pagina 4.

Er is natuurlijk ruimte voor bijpra
ten en om het bestuur aan te schie
ten. Wij hopen weer veel mensen te 
begroeten.

Het bestuur
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 Ds. Leendert Overduin (1900 
– 1976) werd in september 1941 
betrokken bij de hulp aan joodse 
inwoners van Enschede na de 
razzia op honderd joodse man
nen die op 13 en 14 september 
van dat jaar door de Duitsers 
werden opgepakt en binnen drie 
maanden allen overleden in con
centratiekamp Mauthausen… 
Velen voelden zich onveilig en 
wendden 
zich voor 
hulp aan 
hem. 

Vanaf die 
datum was 
zijn huis 
aan de 
Potgieters
traat een 
toevluchts
oord. Zijn 
zussen en geleidelijk aan tiental
len vrijwilligers hielpen hem bij 
het zoeken naar onderduikadres
sen, het leveren van bonkaarten 
en financiële hulp voor hen die 
dit nodig hadden. Dit resulteerde 
in de redding van ca. duizend 
joden. Uniek in Nederland!

Hijzelf en één van zijn zussen 
werden diverse keren gearres
teerd, maar kwamen toch weer 
vrij. Hij heeft eens ca. negen 
maanden gevangen gezeten, 
maar de moffen wisten niet wat 
ze met hem aan moesten en 
lieten hem vrij. Overduin heeft 
geluk gehad, want veel collega 
predikanten vonden de dood 
in Duitse concentratiekampen, 
waaronder zijn Enschedese col
lega Ds. Nanne Zwiep. Ondertus
sen ging de hulp aan onderdui
kers ‘gewoon’ door.

Over het leven van Overduin 
heeft emeritus predikant Arnold 
Bekkenkamp een boeiend boek 
geschreven met de titel: “Leen
dert Overduin, het leven van een 
pastor Pimpernel” dat tijdens de 
Sociëteitsavond op 5 april voor 
een vriendenprijs van € 19,95 
verkrijgbaar zal zijn.

Herbert Zwartz

Leendert Overduin, 
het leven van een
pastor Pimpernel

Nieuwe Wigboldsteen
 Op vrijdag 18 maart is aan de Hengelosestraat t.h.v. het Stadskantoor een 

nieuwe Wigboldsteen nr. 1 geplaatst. I.v.m. de herinrichting van deze en 
omliggende straten was de steen tijdelijk verwijderd. Helaas is er toen iets 
mis gegaan en de steen onherstelbaar beschadigd geraakt. De gemeente 
heeft netjes voor een nieuwe gezorgd die nu dus op zijn plek gezet is. 
Gunstige bijkomstigheid is dat het mogelijk was de steen dichter bij de his
torisch juiste locatie te zetten dan voorheen, omdat het trottoir ter plekke 
behoorlijk verbreed is.

 Medewerkers van de firma Arink. Foto: Harry van der Sleen

 Onlangs bracht mevrouw Titia 
Tjeerdsma bij de Historische So
ciëteit een fraaie koffiebeker met 
bijpassende schotel, die gezien het 
merkteken aan de onderzijde – gesti
leerde letters AK – gemaakt zou zijn 
bij de pottenbakkerij ‘De Aarden 
Kruuk’ in Enschede. Zij vertelde dat 
er in de jaren zestig een pottenbak
kerij met de naam ‘Spek’ aan de 
Blekerstraat gevestigd was. 

In het adresboek van Enschede uit 
1965 staan twee pottenbakkers met 

de achternaam Spek vermeld t.w. 
P.M. Spek, Delistraat 55a en P.M.J. 
Spek, Varviksingel 175.

Een advertentie in de Tubantia uit 
1963 vermeldt als kantooradres van 
de ‘Aarden Kruuk’ Noorderhagen 27.

Wij zijn benieuwd of er bij onze 
lezers meer bekend is over het 
bestaan en de geschiedenis van deze 
pottenbakkerij. Uw reacties graag 
naar: janbrummer@shsel.nl 

Jan Brummer

Pottenbakkerij ‘De Aarden Kruuk’

mailto:janbrummer%40shsel.nl?subject=
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In ’n Sliepsteen staan regelmatig 
verhaaltjes over verdwenen stra
ten maar dit verhaal gaat over 
een vergeten benaming. De hoek 
Oldenzaalsestraat  Schreurs

weg had de twijfelachtige naam ‘de 
Smerige vinger’. Deze naam had ze 
te danken aan de onbeschrijfelijke 
rommel die daar in en rondom de 
woning van de familie Jan en Fietje 
Kiel te vinden was. Het waren prima 
mensen maar ze leefden wel hun 
eigen leven. Het grote gezin woonde, 
naar wat ik gehoord heb, met 22 
kinderen in een afdakswoning. Kan 
natuurlijk best zijn dat het niet al
lemaal hun eigen kinderen waren of 
dat het aantal flink overdreven is. De 
woningen waren piepklein maar de 
bovenverdieping liep zonder aparte 
afscheiding over alle woningen en 
deze werd dan ook gebruikt als één 
grote slaapkamer. 

Kiel was niet alleen orgeldraaier 
maar scharrelde in van alles en nog 
wat. Voor het uitoefenen van zijn 
nering had hij ook een paard en 
wagen. Het paard werd ook wel eens 
in de keuken op stal gezet en in het 
aanrechtkastje huisde een aapje.

Iemand wist te melden dat hij 
met eigen ogen heeft gezien dat er 
buiten de woning een rieten wiegje 
stond met de baby er in. Aan de wieg 
ontbrak één poot maar Kiel loste 

dat op door er simpelweg een stapel 
stoeptegels onder te zetten.

Omdat er veel monden te voeden 
waren moest er hard en lang ge
werkt worden. Desondanks werd er 
vooral in de oorlogsjaren behoorlijk 
armoede en daardoor ook honger 
geleden. 

Een trots bezit was een draaiorgel 
waarmee door de stad getrokken 
werd en uiteraard centen opgehaald 
werden. Het orgel droeg de mooie 
naam van ‘Casparixi’. Ik heb niet 

kunnen achterhalen of deze naam 
een bepaalde betekenis heeft maar 
daar moet je natuurlijk niet te zwaar 
aan tillen.

De afdakswoningen werden in de 
jaren vijftig onbewoonbaar ver
klaard en zijn in 1959 afgebroken. 
De naam ‘de Smerige vinger’ is hier
mee verdwenen en daar zal niemand 
rouwig om zijn.

Georges Schafraad

 Het draaiorgel ‘Casparixi’.

‘De Smerige vinger’

 Afdakswoning familie Kiel aan de ‘de Smerige vinger’.
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Zwemdiploma
 Van de heer Bert Woudstra kregen wij het 

zwemdiploma dat zijn vader in 1935 behaal
de in de “Zwem en Badinrichting der Fa. Van 
Heek & Co”. Veel Enschedeërs hebben in dit 
bad zwemlessen gehad en hun zwemdiploma 
behaald. De naam ‘Bongers’, rechtsonder op 
het diploma, roept ongetwijfeld herinnerin
gen bij hen op. De heer Bongers was van juni 
1928 tot zijn pensioen in januari 1968 de 
badmeester. 

 Zwemdiploma van Dhr. Woudstra, behaald in 
1935.

 Zwem- en Badinrichting der Fa. Van Heek & Co.
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 Aan mijnstadmijndorp 
(MSMD) van Collectie 
Overijssel (oude naam 
was HCO) is een website 
met veldnamen toege
voegd:
https://mijnstadmijn
dorp.nl/app/verhalend
landschap

Namen en verhalen, 
gekoppeld aan het 
landschap, maken een 
wezenlijk deel uit van de 
eigenheid van een plaats 
of streek. Ook door
dat deze namen vaak 
in streektaal worden 
uitgedrukt. Verhalend 
Landschap is een digitale 
kaart en gegevensbank 
waar veldnamen en op 
termijn landschapsver
halen in Overijssel wor
den gepresenteerd.

Ook rondom Enschede 
zijn al heel wat veldna
men op de kaart gezet. 
Het is de bedoeling dat 
mensen allerlei verhalen 
bij die veldnamen gaan 
toevoegen, waarmee de 
geschiedenis van het landschap kan gaan leven. Als u in het zoekveld een plek in Enschede intypt, kunt u op die 
manier naar de kaart en met de kaart verder gaan zoeken.
Geert Bekkering

Verhalend 
Landschap

Wat schreef men elkaar een eeuw geleden

 Ansichtkaart 
De Ruiterplein
omstreeks 1922.

Door Jan Brummer

.. A
Als je deze ontvangt zijn wij waarschijnlijk al weer uit. Ik ben gistermiddag hier goed aangekomen van 
Apeldoorn naar Hengelo heb ik een gezellige reis gehad. Ik trof daar iemand die ik kon van uit Ensche-
de en zoo was ik niet zoo heel alleen nu vele hartelijke groeten aan iedereen en boven dien weest zelf 
ook hartelijk gegroet van je vriendin Winy.

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalendlandschap
https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalendlandschap
https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalendlandschap
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Een aardige vondst
 Bij toeval stuitte één van onze 

medewerkers op een oude lakzegel-
stempel van de Amsterdam – Rot-
terdam (AMRO) bank aan de Piet 
Heinstraat. 
De stempel is ooit vervaardigd bij 
de Stempelfabriek Kosters - Tuban-
tia uit Amsterdam. 
De advertentie is uit 1916.

 Omwille van de leesbaarheid is de foto 
gespiegeld.

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

 De Eschweg liep vanaf de Veen
straat  in zuidelijke richting tot 
aan de grens met de gemeente Lon
neker. In 1899 werd het gedeelte 
tot de Spelbergweg gewijzigd in 
‘Brinkstraat’. In 1901 kreeg het 
tweede deel de naam Perikweg. Dit 
deel heette voorheen ‘Varviksvoet
pad’.

Aan de Eschweg lagen de spin
nerij en weverij van Elderink & Co. 
(6) en de ververij van Hölscher (22). 
Op de hoek met de Brinkweg, later 
Brinkstraat, stond de Rietmolen 
of Heusinkveldmolen (in de rode 
cirkel). In 1947 werd het restant 
van de ernstig in verval geraakte 
molen gesloopt.

De nieuw te bouwen school die 
op 14 april 1892 werd aanbesteed 
(advertentie 30 maart 1892) was de 
5e openbare lagere school. Deze 
werd op 1 januari 1893 geopend.

Bronnen:
175 jaar straatnamen in Enschede – J. 
van Ooyik
De openbare lagere en kleuterscholen in 
Enschede en Lonneker – T. Wiegman
Delpher.nl – dagblad Tubantia

 Uitsnede plattegrond 1884

mailto:janbrummer%40shsel.nl?subject=
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 Van bijgaande 
foto, afkomstig uit 
het archief van TC Tu-
bantia, is niet bekend 
wanneer en door wie 
deze gemaakt is en 
ook niet ter gelegen-
heid waarvan. De 
locatie is duidelijk; de 
Noorderhagen met 
op de achtergrond de 
‘School voor Christe-
lijk Volksonderwijs’.
Wie van u herinnert 
zich deze festiviteit 
en kan ons daarover 
meer vertellen?
Uw reacties graag 
naar: 
janbrummer@shsel.
nl 

 Op de foto in Hoesbreef 317 kwamen enkele reacties. Sander van 
’t Hoog meldde dat de foto hoogstwaarschijnlijk gemaakt is in het 
bedrijf van de ‘Buttonboss’ n.a.v. een grote opdracht voor caps en 
buttons voor de Elfstedentocht van 1986. 
Ook Henk Brusse, destijds directeur/eigenaar van het bedrijf, 
stuurde ons zijn reactie. De foto is inderdaad in 1986 gemaakt bij 
zijn bedrijf aan De Reulver. We zien o.a. Dirk Scheringa, Gonnie 
Maathuisen en Marian, waarvan hij zich de achternaam niet meer 
herinnert.

 Na een geslaagde presentatie van 
het boek in de Hooge Boekel, loopt 
ook de verkoop goed. Fijn, want 
daar hebben we het voor gedaan. De 
voorzet was in 1992 al gegeven, toen 
Henk Stegeman, oudredacteur van 
het Dagblad Tubantia, met Arnold 
van Heek en diens zoon Willem van 
Heek, op vele gezellige middagen 
vele familieverhalen ophaalde en die 
uitwerkte. Dat boekje was in kleine 
oplage vooral voor familieleden 
bedoeld.

Het boekje sloeg aan en Willem 
van Heek besloot in 2004 met Uitge
verij Van den Berg het boekje sterk 
uit te breiden en in grotere oplage 
uit te geven. Helaas is dat boekje 
nooit ‘goed in de markt gezet’ en is 
slecht verkocht. 

Toen Jan Brummer en ik van Wil
lem van Heek hoorden over dat 
boekje, waren we direct enthousiast 
en besloten we het nu echt goed te 

Presentatie ‘Meer as ’n plezeerig leav’n’

 De uitreiking van het eerste exemplaar 
door Willem van Heek (rechts) aan Her-
man Kok, eigenaar van de Hooge Boekel.

doen. Natuurlijk zijn de verhalen die 
Henk Stegeman schreef onaangetast, 
maar verder is er veel toegevoegd. 
Heel veel anekdotes en afbeeldin
gen; en allemaal even leuk en ‘gek’ 
om te lezen. Ook in het oudste, 
eerste deel zijn er erg veel goede 
afbeeldingen bijgekomen. Zo heeft 
het veel moeite gekost (en veel ge
zellige ontmoetingen), om een goede 
foto te kunnen maken van de oude 
klok die de stadsbrand van 1862 en 
het bombardement van februari 
1944 overleefde. Een foto van het 
boerderijtje uit 1788 dat in 1951 in 
het Wooldrik werd afgebroken en 
daarna op Smalenbroek herbouwd, 
is opgespoord en gefotografeerd. En 
dan zie je pas dat de afbeelding met 
Koningin Juliana bij dat boerderijtje 
in het eerdere boekje spiegelver
keerd was afgedrukt. 

We hebben aan het boek net zo 
veel zorg besteed als aan ’n Sliep

steen. We denken dat het boek – ja, 
het is ook veel groter geworden – nu 
een waardevolle aanvulling is ge
worden in de serie boeken over de 
geschiedenis van Enschede.

Geert Bekkering
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 Twee jaar geleden was het 75 jaar 
geleden dat Enschede op 1 april 
bevrijd werd van de Duitse bezetter. 
De Historische Sociëteit had voor 
die gelegenheid een interessante 
expositie met foto’s van de stadsfo
tograaf Henk Brusse voorbereid. Dat 
kon in 2020 allemaal niet doorgaan. 
Wij hebben daarom besloten die 
expositie en herkansing te geven. De 
expositie is te bezoeken van 4 t/m 8 
april in Prismare, tussen 9.00 uur en 
16.30 uur.

Op 1 april zal in een  korte be
sloten bijeenkomst de expositie 
geopend worden door burgemees
ter Roelof Bleker. In het weekend 
daarna is Prismare gesloten.

De expositie bestaat uit bijna vijftig 
vergrotingen van foto’s van Henk 
Brusse en een film met unieke beel
den over de bevrijding van Ensche

Expositie foto’s oorlog en bevrijding

 Bevrijders op de Hengelosestraat.

 Deze aquarel van ‘De Tol’ is 
gemaakt door N.H. ‘Nico’ van Heek 
(19061987). Hij was directeur van 
de Koninklijke Textielfabrieken 
Gebrs. Van HeekSchuttersveld N.V., 
maar was daarnaast een enthousiast 
tekenaar en aquarellist. Geliefde 
onderwerpen waren onder meer por
tretten, stripfiguren en woonhuizen. 
Het Archief Twentse Textielfamilies 
beheert een aantal schetsboeken 
met soms leuke werken van thans 
nog bestaande gebouwen. 

De Tol is het ouderlijk huis van 
Nico van Heek. In de negentiende 
eeuw werden de voormalige mar
kegronden ontgonnen en geschikt 
gemaakt voor de landbouw. De 
oude boerderij werd gesticht door 
de broers Gerrit Jan (17801851) en 
Engelbartus van Heek (17991864). 
In 1905 lieten N.G. ‘Gijs’ van Heek 
(18751942) en A.C. ‘Nan’ ter Kuile 
(18761955) aldaar een buitenhuis 
bouwen onder architectuur van de 
bekende Enschedese architect Ger
rit Beltman. Voor de tuin werd een 
andere bekende naam in de arm 
genomen, namelijk landschapsarchi
tect Pieter H. Wattez. Het echtpaar 
noemde het landgoed ‘De Tol’, ver
wijzende naar de inmiddels verdwe

de. De toegang is natuurlijk gratis.
Wij hopen veel bezoekers te ont

vangen op deze bijzondere expositie.
Dick Buursink

nen tolboom. In de wintermaanden 
woonde de familie aanvankelijk nog 
in stad (Langestraat 30; rond 1930 
afgebroken t.b.v. de bouw van het 
huidige gemeentehuis).

Na het overlijden van het echt
paar Van Heekter Kuile kwam het 
landgoed toe aan hun jongste zoon, 
P.J.G. ‘Gijs’ van Heek (19121983). Op 
dit moment is het landgoed eigen
dom van zijn dochter en schoonzoon 
Hooft Graaflandvan Heek. De villa 
is inmiddels losgelaten, maar zij 
bewonen nog wel de oude boerderij 
en beheren het koetshuis en drie 
bijgebouwen die als bed & breakfast 
worden verhuurd.

 De Tol is gelegen aan de Henge
losestraat 704 te Enschede. Via de 
website https://landgoeddetol.nl/ is 
het mogelijk een appartement te 
boeken. Aan de Hengelosestraat (nr. 
751) ligt ook het gewezen woonhuis 
van het echtpaar Nico en Lida van 
HeekJannink, te weten De Eekhof. 
Dat huwelijk bleef kinderloos.

De familie N.G. van Heekter Kuile 
liet zich omstreeks 1920 vereeuwi
gen door de Amsterdamse fotograaf 
Merkelbach. Alle ‘Merkelbach foto’s’ 
zijn te bekijken op de digitale beeld
bank van het stadsarchief Amster
dam.

Aquarel van De Tol
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