
UITGAVE VAN STICHTING HISTORISCHE SOCIËTEIT ENSCHEDE-LONNEKER

’n HOESBREEF

Nummer 319 - Mei 2022

 V.l.n.r.: Erik Rolevink, Harry van der Sleen, Gerhard Post, Wilma de Hoog en Bart Jansen.

Steen aan de Horstlanden
 Op zaterdagmiddag 16 april jl. heeft de Loakstenencommissie de marke

steen genaamd ‘Steen aan de Horstlanden’ aan de Horstlindelaan, weer bo
vengronds gehaald. De steen is een rijksmonument, ligt daar waarschijnlijk 
al zo’n duizend jaar en was dusdanig diep weggezakt dat hij bijna niet meer 
zichtbaar was. De steen aan de Horstlanden ligt op grens van de marken 
Lonneker en Groot Driene en lag tot 16 april 2022 maar net boven de grond 
en was moeilijk te vinden. Op 26 maart 2022 werd de steen uitgegraven met 
de bedoeling hem overeind te zetten. Met de buitenmaten van 88 cm lang, 
55 cm breed en 50 cm hoog. Maar met een gewicht van zo’n 600 kg lukte 
dat niet. Met hulp van de bewoners van het betreffende perceel die, hoe 
mooi kan het soms treffen, een vrachtwagen met grijper hadden geregeld, 
was het werk op zaterdagmiddag 16 april snel gedaan.  Steen aan de Horstlanden.



in het Volks
park dit jaar 
tijdens het 
Singelfestival 
op de Singel. 
De Singelloop 
op zondag
ochtend in 
dit weekend. 
Een Taptoe 
van de En
schedese muziekcorpsen. Kortom, 
interessante ideeën genoeg. Hét 
feest van de stad op een mooie 
zonnige septembernacht en dag. 
Met een Singel zonder veel verkeer. 
Optochten, muziek, dans, toneel, 
sport, exposities met foto’s en films. 
Flanerende Enschedeers die wande
lend, fietsend, barbecueënd genieten 
en samen met vrienden, familie of 
gewoon met onbekenden een feestje 
bouwen. Er ligt een projectplan van 
de werkgroep met ideeën en een 
begroting. Er is afgetast bij allerlei 
partijen in de stad of ze mee willen 
werken en het idee is zeer enthousi
ast ontvangen. 

En dan min of meer als klap op de 
vuurpijl in dit jaar 2025 de gerestau
reerde, enige overgebleven Ensche
dese tram aanbieden aan de stad. 
Symbool van de voorbije gouden ja
ren toen de stad lef had. Een mooie 
plek hiervoor op het heringerichte 
plein voor de Museumfabriek of als 
‘Landmark’ in de middenberm bij 
het Rijksmuseum? Wat nodig is voor 
de uitvoering is support van de stad 
en… een gemeentebestuur dat hier
voor stappen durft te zetten. Natuur
lijk kost zoiets geld. Maar durf eens 
één keer in de zevenhonderd jaar uit 
te pakken om onze fantastische stad 
in al haar verscheidenheid te tonen. 
Durf trots te zijn op de met bloed, 
zweet en tranen bevochten positie 
van onze nieuwe stad. Tientallen 
jaren, tijdens en na de textielcrisis 
kon niets en durfden wij weinig. De 
armoede voorbij, de crisis overwon
nen en de nieuwe stad laten zien. 
Een mooie uitdaging. 

Dick Buursink
Voorzitter
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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. 

Het grote feest van Enschede

De Historische Sociëteit houdt 
er wel van om, als dat kan, 
een feestje te bouwen rond 
onze geschiedenis. Onze stad 
blinkt niet uit in uitbundige 

feesten en heeft ook geen echt groot 
festival meer waarmee ze zich laat 
zien. Bescheiden (of misschien wel 
wat angstig) is vaak het uitgangs
punt ‘doe maar gewoon, dat is al gek 
genoeg’. Het zou fijn zijn als de stad 
zich eens wat uitbundiger toont en 
trots is op haar verleden.

 Een onaanzienlijk stadje rond 
1850 dat een eigen ‘Gouden Eeuwtje’ 
beleefde tussen 1910 en 1930. De 
stad was toen zo belangrijk dat ze 
zich de aanleg van een omvangrijke 
rondweg (de Singel) kon veroorloven 
en een prachtig nieuw stadhuis met 
allure bouwde. Dit naast de fraaie 
kathedralen van de textiel die overal 
in en rond de binnenstad op volle 
toeren draaiden. Van vijf kanten 
kwamen spoorlijnen de stad in en 
de bevolking groeide jarenlang met 
zo’n duizend nieuwe inwoners per 
jaar. Intussen is onze stad weer in 
een bloeiperiode terecht gekomen, 
nu als woon en dienstenstad en is 
zij het absolute centrum van de Eu
regio. Feitelijk is er reden om weer 
eens te durven. Te durven laten zien 
dat onze stad er toe doet, cultureel 
en als woon en winkelstad en als 
stad waar de inwoners trots op zijn.

 
Misschien is 2025 wel een mooie 

aanleiding. Enschede heeft dan ze
venhonderd jaar geleden stadsrech
ten gekregen. Een stad die zichzelf 
durft te presenteren zou dan het lef 
moeten hebben eens echt uit te pak
ken. Een werkgroep van de Sociëteit 
heeft al bedacht dat een Singeljaar 
met een groot festival op een week
enddag in september 2025 gaaf zou 
zijn. De honderdjarige Singel als 
festivalterrein, als Boulevard van 
uitgekomen dromen. Groot durven 
denken en eens uit durven pak
ken! Het is onEnschedees, maar wij 
zouden het fantastisch vinden om zo 
het nieuwe Enschede te laten zien. 
Laat de hele middenberm vol zetten 
met bloembollen, de Keukenhof in 
Enschede! Zomaar een idee van de 
werkgroep. De door Willem Wil
mink geschreven voorstelling van de 
Pathmosprinses weer opvoeren en 
dan nu in het Ainsworthpark. Kunst 

www.shsel.nl
mailto:hoesbreef%40gmail.com?subject=%E2%80%99n%20Hoesbreef
www.shsel.nl/nieuws/n-hoesbreef/
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mailto:janbrummer%40shsel.nl?subject=
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https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/
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 Op dinsdag 5 april kwamen we 
met rond de tachtig leden van de 
SHSEL voor het eerst sinds lange 
tijd weer bij elkaar in de Ontmoe
tingskerk voor een sociëteitsavond. 
Wat was het gaaf om iedereen weer 
fysiek te ontmoeten, maar vanavond 
hadden we ook een aantal belang
rijke, nuttige en leuke zaken in te 
halen. Zo was deze avond de uitge
stelde vertoning van de documentai
re over dominee Leendert Overduin, 
de predikant die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog de levens van vele 
joden gered heeft door een onder
duikadres voor hen te regelen. 

Het leven van een pastor Pimpernel
Al in 2000 heeft emeritus predikant 
Arnold Bekkenkamp een uitge
breid boek over Leendert Overduin 
geschreven, met de mooie titel 
‘Leendert Overduin, het leven van 
een pastor Pimpernel’. Dit boek was 
vanavond voor een vriendenprijs te 
koop. Arnold Bekkenkamp was in de 
kerk aanwezig en kon het boek dus 
signeren, wat het een extra uniek 
exemplaar maakt. 

Doorgegaan met verandering en uitstel
De avond werd geopend door onze 
voorzitter Dick Buursink. Hij vertel
de dat, ook tijdens corona, SHSEL de 
afgelopen twee jaar gewoon is door
gegaan. Zo bleven we de Hoesbreef 
en de Sliepsteen gewoon ontvangen. 
Maar er is ook veel veranderd en 
uitgesteld: leden op een paar func

ties binnen de SHSEL hadden hun 
termijn uitgediend en zijn vervan
gen en de vertoning van de docu
mentaire over Leendert Overduin 
was ook al eerder gepland. 

Plannen SHSEL voor de komende tijd
Omdat de techniek enige haperin
gen vertoonde, vertelde Dick meer 
over de plannen van de SHSEL voor 
de komende tijd. Zo vertelde hij dat 
hij voor 2025 een singelfestival in 
gedachten heeft. Iemand van de mo
numentencommissie vertelde dat ze 
bezig zijn de tram tussen Enschede 
en Lonneker terug te halen naar 
Enschede. Omdat de film nog steeds 
even op zich liet wachten (“Het zit 
vanavond niet mee met de tech
niek”), werden alvast muntjes uitge
deeld voor een drankje achteraf. 

Documentaire over Leendert Overduin
En toen was het tijd voor het hoogte
punt van de avond: de vertoning van 
de documentaire over Leendert Over
duin. Wat kreeg ik tijdens het kijken 
een bewondering voor deze man die 
zoveel betekend heeft. Hij luisterde 
naar iedereen die hem om hulp 
kwam vragen en hij heeft zoveel 
onderduikadressen weten te regelen. 
Vaak wist hij de mensen die een 
of meerdere plekken beschikbaar 
hadden te overtuigen daadwerke
lijk onderduikers op te nemen. Alle 
ondernomen pogingen hiervoor zijn 
geslaagd. Leendert heeft zelf tijdens 
de oorlog twee keer in de gevangenis 

gezeten, maar tijdens de verhoren 
wist hij precies de goede dingen te 
zeggen om ook weer vrij te worden 
gelaten. Na de oorlog bleef Leendert 
Overduin zich ook nog inzetten voor 
NSBkinderen. Wat een bijzonder 
ruimhartig karakter, zonder aanzien 
des persoons, had deze man. 

Voor anderen stond Leendert dus 
altijd klaar, maar eigenlijk zorgde 
hij helemaal niet zo goed voor zich
zelf. Uiteindelijk overleed Leendert 
in 1976 op 75jarige leeftijd. Er 
kwamen zoveel mensen naar de 
begrafenis, dat de stoet naar de be
graafplaats een lengte had van ruim 
twee kilometer. 

Het verhaal van de maker 
De maker van de documentaire 
Willy Berends was aanwezig en hij 
gaf na afloop van de documentaire 
een toelichting op de totstandko
ming ervan. Hij vertelde bijvoor
beeld waarom hij de documentaire 
graag wilde maken, met wie hij 
allemaal had gesproken en dat de 
documentaire ook in andere landen 
was uitgezonden. Hiervoor werden 
stemacteurs gebruikt, wat ongetwij
feld een bijzonder effect gegeven zal 
hebben. 

Met een nazit met gezelligheid, 
een hapje en een drankje werd een 
bijzondere avond afgesloten. 

Titia van Hooijdonk

Op geslaagde sociëteitsavond werd veel ingehaald

 De in Boekelo woonachtige Joop 
de Lange speurt met behulp van een 
metaaldetector akkers en weilanden af 
rond zijn woonplaats, in de hoop oude 
interessante metalen voorwerpen te vin-
den. Onlangs was hij succesvol en stuitte 
hij op een bijzondere medaille met aan 
de voorzijde het wapen van Enschede en 
de tekst: ‘Vereeniging Koninginnedag 
Enschede - Opgericht 1910’.

De tekst op de achterzijde maakt dui-
delijk dat deze medaille werd uitgereikt 
aan de winnaar van het Bloemencorso 
op 31 augustus 1912, de verjaardag van 
Koningin Wilhelmina. 

Foto’s van de medaille (voor- en achter-
zijde)

Een bijzondere vondst
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 Op bovenstaande, door Henk Brusse 
gemaakte foto, die deel uitmaakte van 
de in week 14 in Prismare vertoonde 
expositie, zien we drie jonge vrouwen die 
een provisorisch graf voor een overle-
dene van bloemen en de Nederlandse 
vlag voorzien. In Hoesbreef 299 (mei 
2020) plaatsten we een oproep met het 
verzoek ons te melden waar in Enschede 

Foto-expositie Henk Brusse

deze foto gemaakt zou kunnen zijn.
Dankzij Bertie van ’t Wel-Nieman weten 
we nu dat de foto niet in Enschede maar 
in Nijmegen gemaakt is. Het is het graf 

van een gesneuvelde Canadese soldaat. 
Deze bijzondere foto stond in ‘De Waar-
heid’ van 30 mei 1945.

 De bijzondere foto-expositie met foto’s 
die Henk Brusse rond de bevrijding van 
Enschede maakte is nog t/m zondag 1 
mei te zien bij Zorgcentrum De Pos-
ten. Speciaal ter gelegenheid daarvan 
worden de tafels de hele week gedekt 
met onze placemats met oude en deels 
verdwenen panden en gebouwen in onze 
stad.

Jan Brummer 
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Wat schreef men elkaar een eeuw geleden

 Ansichtkaart 
Goolkatenweg 
omstreeks 1925.

Door Jan Brummer

Beste Jans.
Je hebt nu toch zeker geen last meer van de hitte hè. Hoe vind je dat droevige weer, maar enfin laat het 
nu maar regenen dan is het misschien weer mooi als we in juli uitgaan. Wat zal het al gauw 10 juli zijn! 
Fijn hè!
Dag Jans, veel liefs van je C Jolle.

 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 juni geven we tijdens de week 
van de amateurkunst een voorstel
ling in het Vestzaktheater (Walstraat 
35, Enschede). Er zijn optredens op 
zaterdag 11 juni om 15.00 en 20.00 
uur en op zondag 12 juni om 15.00. 
Reserveren kan op de website van 
het Vestzaktheater: https://www.
hetvestzaktheater.nl/programma/

Hoe moet het geweest zijn om in 
verschillende tijden in Enschede te 
leven? In de socialistische begintijd 
betekende vrijheid je vrijvechten 
van fabrikanten, kerken, oorlog en 
geweld. Zo zat in 1935 de politie in 
de zaal bij Enschede’s Vrije Toneel 
omdat de burgemeester een antimi
litaristische voorstelling te opruiend 

Enschede’s Vrije Toneel schrijft 120 jaar geschiedenis

 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

 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

Contactpersonen commissies Meer informatie: www.shsel.nl/commissies/

vond. Later betekende vrijheid ook 
je vrij voelen om jezelf te zijn, je 
individuele ambities waar te maken 
en je eigen waarheid te verkondigen. 
Maar ook: vrij om je eigen stukken 
te kiezen en ze zo te spelen als je 
zelf wilt. Het komt allemaal voorbij 
in dit stuk dat EVT met Moes Wage
naar maakte over vrijheid van 1902 

tot nu met veelzeggende fragmenten 
uit toneelstukken omlijst door een 
eigen tijdgeestkoor.

In de afgelopen twee jaar hebben 
we de geschiedenis van onze ver
eniging in kaart gebracht. Vanaf de 
oorsprong als socialistische arbei
dersvereniging blijkt de vereniging 
verbonden met het verhaal van de 
stad Enschede en gedreven door 
liefde voor het toneel. We hebben 
die geschiedenis beschreven in blogs 
die we wekelijks publiceren op onze 
website www.evtoneel.nl.

Gerben Westerhof

U kunt ons volgen op Facebook (https://
facebook.com/EnschedesVrijeToneel), 
Instagram (http://www.instagram.com/
evtoneel) en Twitter (http://www.twitter.
com/evtoneel) of uw e-mailadres achter-
laten op onze website (www.evtoneel.
nl).

 Op zondag 2 februari 1902 vindt de op-
richting plaats. Het is twee weken na een 
staking van dekenwevers in de fabriek 
van Van Heek en Co.

mailto:schafraad%40gmail.com%20?subject=Binnenstadcommissie
mailto:boerderijcom%40shsel.nl?subject=
mailto:korferinga@shsel.nl
mailto:fotoverhalen%40shsel.nl?subject=
mailto:monumentencom%40shsel.nl?subject=
mailto:loakstenencom%40shsel.nl?subject=
mailto:jansebart%40gmail.com?subject=
mailto:janbrummer%40shsel.nl?subject=
mailto:info%40historischekringglanerbrug.eu?subject=
mailto:tjibbeknol@shsel.nl
www.shsel.nl/commissies/


Onbekend maar niet onbemind Uw reactie graag naar Jan Brummer: janbrummer@shsel.nl
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 Op de rechter foto de firma J. Bruinewoud bood. 
Gezien de teksten op de gevel van zijn winkelpand, 
een breed assortiment huishoudelijke artikelen en 
ijzerwaren. Mogelijk zijn het de heer Bruinewoud 
en zijn vrouw die bij de winkeldeur staan. Wij 
zijn benieuwd waar en wanneer deze fraaie foto 
gemaakt is.

Uw reacties graag naar: janbrummer@shsel.nl 

 Op de vraag wat er gevierd werd op de dag dat 
de bovenstaande foto werd gemaakt die in de 
Hoesbreef van april stond, is geen melding binnen-
gekomen. Gezien de kleding van de omstanders 
heeft de festiviteit in het voorjaar of in de zomer 
plaatsgevonden.

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

 Dit straatje liep van de toenma
lige Haverstraat, deze liep destijds 
ook langs de Markt tot de Ach
terstraat en heet nu Stadsgraven
straat. Volgens C.J. Snuif ontleent 
dit straatje zijn naam vermoedelijk 
aan het feit dat de vicarissen (gees
telijken) die het huis bewoonden 
dat op de plaats stond waar nu de 
Menistenkerk staat (herbouwd in 
1864), zich door deze straat naar 
de kerk begaven. In 1899 werd de 
naam gewijzigd in Menistenstraat.

 Uitsnede uit een kadastrale kaart uit 
1811-1832.

mailto:?subject=
mailto:janbrummer%40shsel.nl?subject=
mailto:janbrummer%40shsel.nl?subject=
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Tijdens het lezen van het fraaie 
verhaal in de vorige Hoesbreef 
over het pand ‘De Smerige 
Vinger’ van de familie Kiel 
kwam een andere anekdote 

over mevrouw Pril in mijn herinne
ring. Terug in de tijd, lang geleden 
toen ik bij de afdeling RVOG op het 
Enschedese stadhuis werkte. Samen 
met o.a. collega Harrie Feitsma en 
chef Ger Gossink bemensten wij de 
afdeling. 

Op bovenstaande foto sta ik met 
hen voor de balie. Collega Johan 
Wessels zit aan zijn bureau. Achter 
ons zijn boven de balie onze loket
ten zichtbaar.

Daar meldde zich in de Sinterklaas
tijd diezelfde mevrouw Pril, die al 
tijden had geklaagd over overlast 
van ratten in haar van de gemeente 
gehuurde pand aan de van Lochem
straat. Daar kwamen, volgens haar, 
ratten vanuit de kruipruimte van 
het huis, door kieren in de houten 
vloer, in de woonruimte bivakkeren. 
Zij kwam verhaal halen want de 
gemeente ondernam als verhuurder 
van het pand in haar ogen geen ade
quate actie. Toen mevrouw Pril op 
de gang voor de balie aan ons loket 
klopte, deed een collega het luikje 

van het loket open. Wat een verras
sing!

Mevrouw Pril begon door het 
geopende loket te strooien, wij 
dachten pepernoten en reageerden 
geamuseerd. Echt met handenvol 
werd het onze afdeling ingegooid! 
Helaas waren het in de Sinterklaas
tijd geen peper,  maar rattennoten. 
Het scheelde niet veel of enkele col
lega’s hadden rattenkeutels geconsu
meerd!

Rattenkeutels! Zelfs onze grote 
Olivetti kantoorschrijfmachines 
werden tijdelijk onbruikbaar. En het 
moet gezegd, mevrouw Pril had on
tegenzeggelijk haar probleem op het 
bureau gelegd. Namens de familie 
Pril in de richting van verhuurder.

Niet lang daarna werd de houten 
vloer van huize Pril door een beton
nen vloer vervangen. Mevrouw Pril 
had haar punt gemaakt. Met een al 
dan niet smerige opgestoken mid
delvinger.

Het is mij altijd bijgebleven. In de 
goudvissenkom van de oude secreta
rie van de gemeente Enschede gaven 
kwade bezoekers soms sjeu aan het 
kantoorleven!

Jan Benink

Reacties op artikel 
De Smerige Vinger
Hoesbreef april 2022 

 Het interessante artikel van Georges 
Schafraad in de vorige Hoesbreef geeft 
mij aanleiding tot het volgende.
Het verhaal van de stalling van het 
paard was vroeger ook al bekend en 
ik liep er eens weer tegenaan in het 
boekje Willem Wilmink in Enschede 
onder Javastraat 5 op pagina 26.
De betreffende tekst: 
Kiel had een afdakswoning: ’t groot 
gezin sliep in één kamer, ’t paard sliep 
bij hen in en als men vroeg: “gaat dat 
niet stinken, dan?” antwoorde Kiel: 
“doar went het peerd wal an.”

Met vriendelijke groet
Jan Verbeek

 In de Hoesbrief 318 staat een stukje 
over ‘De Smerige Vinger’
Ik woonde vanaf mijn geboorte (1945) 
schuin tegenover de Smerige Vinger 
aan de Oldenzaalsestraat 289.
‘De Smerige Vinger’ bestond uit een 
rijtje van 6 huizen. Links daarvan 
stond een moderner vrijstaand huis, 
met daar weer naast, een blok van 
twee, waarin de winkel van fietsen-
maker Ten Tusscher en de groente-
zaak van de fam. Welmes gevestigd 
was. E.e.a. komt niet overeen met de 
foto die bij het artikel is geplaatst.

Robert Adolfs.

 Het artikel over de ‘Smerige Vinger’ 
klopt, maar de foto erbij is gemaakt 
op de Roesssinghsbleekweg. Daar 
staat nu Het Roessingh.

Bertie van ’t Wel-Nieman

 De in de vorige Hoesbreef ge-
plaatste foto.

Ach ja, die familie Pril 
 Van links naar rechts Johan Wessels, Ger Gossink. Harry Feirsma en Jan Benink.

https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2022/03/Hoesbreef-318-april-2022.pdf
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 De film ‘Im Westen 
nichts Neues’, uitgebracht 
in december 1930, was 
gebaseerd op het gelijk
namige boek van Erich 
Maria Remarque dat in 
januari 1929 verscheen 
en dat wordt gezien als de 
meest indrukwekkende en 
realistische terugblik op 
de Eerste Wereldoorlog.

De film werd in Duitsland 
al na een week verboden. 
Hij werd beschouwd als 
een bezoedeling van de 
eer en de nagedachtenis 
aan het Duitse leger. Het 
verbod gold dus al voordat 
de NSDAP in 1933 aan de 
macht kwam.

Kor Feringa

‘Im Westen
nichts Neues’

 Alhambra was de oudste bioscoop in Enschede. Sinds 1912 in de Stadsgravestraat hoek Bolwerkstraat en heeft bestaan tot 
2006. In 1900 werden er al cinematografische voorstellingen gegeven in Enschede.’

 Fragment van het Twentsch 
dagblad Tubantia en Ensche-
desche Courant op 18 februari 
1931.
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