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Landing Graf Zeppelin op vliegveld Twenthe

In 1931 werd het Vliegveld Twenthe officieel geopend. Een jaar later op 18 juni 1932 landde het luchtschip LZ127 Graf Zeppelin op het vliegveld. De zeppelin was onderweg van Zuid-Duitsland naar Vliegveld Waalhaven in Rotterdam. Ook stapte Prins
Hendrik aan boord op Vliegveld Twenthe. Die dag waren veel mensen vroeg opgestaan om te kijken op het vliegveld. Zo’n 50.000
mensen uit de regio waren aanwezig.
Op zaterdag 18 juni 1932 landde
het luchtschip LZ127 ‘Graf Zeppelin’
op vliegveld Twenthe.
Op deze gedenkwaardige dag kwamen duizenden mensen naar het
vliegveld om hier getuige van te zijn.
Op vrijdagavond 17 juni a.s.
verzorgt het Koude Oorlog Centrum
een lezing en presentatie van deze
landing.
Er is plaats voor 40 personen.
Namens de Historische Sociëteit
kunnen 20 personen de presentatie

De LZ127 werd gebouwd op de werf van Luftschiffbau Zeppelin GmbH in Friedrichshafen. Het schip was 236,6 meter lang, had een diameter van 30,5 meter
en een volume van 105.000 m³. Toen het op 18 september 1928 zijn eerste vlucht
maakte, was het de grootste zeppelin ooit gebouwd.
Het schip werd aangedreven door vijf Maybach-Ottomotoren V2 van elk 530
pk die een kruissnelheid van ongeveer 115 km/h mogelijk maakten tegen een
actieradius van ongeveer 12.000 km.
bijwonen. De toewijzing gaat op
volgorde van aanmelding.
U kunt zich aanmelden bij:
janbrummer@shsel.nl
Aanvang: 20.00 uur

Toegangsprijs: € 5
Locatie: Vliegveldweg 339,
Lonneker.
Let op: er zijn slechts 25 zitplaatsen
beschikbaar.
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Sparen en nog eens sparen
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per jaar ons historisch blad
’n Sliepsteen. Redactie:
Jan Brummer, 06 2412 02 06
of janbrummer@shsel.nl
https://www.facebook.com/
SHSEL/
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 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.

et is een veelgevraagd
artikel, de plakplaatjes voor
het Jumbo-album over de
geschiedenis van de stad. Ik
word er regelmatig op aangesproken. Deze week trof ik in Prismare aan de grote ronde tafel zeven
mensen die een soort mini ruilbeurs
hadden georganiseerd, gezellig en
druk bezig uit te wisselen.
Familieleden, vrienden en bekenden, overal wordt driftig gespaard
en geruild. Het is voor het bestuur
van de Sociëteit wel fijn dat zoveel
mensen meedoen. Wij hebben er
tenslotte veel tijd in gestoken, en
met zestienduizend albums (die
feitelijk worden weggegeven) wordt
het verhaal van Enschede breed
verspreid. Mooi zo.
Natuurlijk hopen wij dat veel
jongeren kennis nemen van onze
interessante geschiedenis. En nemen
meer mensen, vanuit de gewekte
interesse, een abonnement op de
Sliepsteen waarna zij ook deze Hoesbreef krijgen. Meer leden betekent
meer mogelijkheden om activiteiten
te ontwikkelen. Meer leden geeft
meer invloed in de stad, zodat wij
namens meer mensen kunnen
pleiten om aandacht te besteden aan
onze geschiedenis en de zichtbare
overblijfselen daarvan te beschermen.
Intussen komt de Sociëteit weer op
stoom. De eerste sociëteitsavond is
geweest en op 5 juli is er weer een
avond. In de Ontmoetingskerk om
half acht ’s avonds. Voel je welkom.
Het programma is nog in ontwikkeling maar zeker laten wij weer filmmateriaal zien uit onze geschiedenis
en vertellen wij over de plannen
rond de laatste tram van Enschede
die mogelijk terugkeert. In 2025
viert Enschede 700 jaar Stadsrechten
en dat lijkt ons een mooie gelegenheid om namens de bevolking de
gerestaureerde tram weer in Enschede in volle glorie te ‘parkeren’.
Er wordt door een werkgroep hard
aan getrokken om dat te realiseren
en er is intussen een overleg met de
Nederlandse Tramstichting geweest
over deze zaak.
De fototentoonstelling over de
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Enschede is bezig aan een

succesvolle
tournee langs
Enschedese
verzorgingshuizen.
Opnieuw
blijkt er veel
belangstelling
te bestaan
voor fotopresentaties en
filmbeelden. Het bestuur beraadt
zich over de vraag of wij daar niet
een meer terugkerende activiteit van
moeten maken. Nu onze ruimte in
Prismare wat royaler wordt, kunnen
wij ook meer publieksactiviteiten
organiseren. Presentaties, cursussen,
tentoonstellingen, archiefonderzoek,
informatie (al dan niet met fotomateriaal), er is veel denkbaar maar
de vrijwilligers moeten het wel aan
kunnen en willen. En… daarbij kunt
u ons misschien helpen. Wij blijven
zoeken naar lezers die ideeën hebben en bij projecten willen helpen.
De ideeën rond een Singeljaar en
Singelfestival zijn min of meer uitgekristalliseerd in de vorm van een
projectplan. Dat wordt na de zomer
aangeboden aan de gemeenteraad en
daar zal dan moeten worden bepaald
of in 2025 Enschede echt eens een
groot feest durft te vieren. De Historische Sociëteit heeft een mooie
voorzet gegeven.
Deze maand begint de zomer en
als deze tekst geschreven wordt is
het al ruim 25 graden. Dan beginnen de vakantiekriebels de kop op
te steken! Zeker na corona is het
heel aanlokkelijk om weer eens een
andere omgeving te bezoeken. En
vooral ook eens beleven hoe daar de
geschiedenis heeft huisgehouden.
Kunst en cultuur, voormalige slagvelden, stedenbouw van vroeger,
musea en tentoonstellingen, rondleidingen en natuurlijk zelf wandelend
en fietsend de wereld verkennen.
Vooral de senioren onder ons wachten vaak niet tot juli. Op pad dus.
Veel plezier deze zomer, en bedenk
dat wonen en leven in Nederland zo
gek nog niet is.
Dick Buursink
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Honderd jaar Grolsch in Enschede

Sociëteitsavond
op 5 juli a.s.
Voordat de zomervakantie begint organiseert het bestuur nog
een sociëteitsavond. De afgelopen jaren hebben wij dat helaas
vaak niet kunnen doen en dus
valt er iets in te halen. Het
bestuur moet nog bepalen hoe
het programma precies wordt
vormgegeven maar zeker is dat
wij weer wat filmmateriaal over
het verleden van de stad gaan
tonen.

In 1895 besluiten een aantal plaatselijke fabrikanten, handelaren en bankiers een
brouwerij op te richten. Ook in de omgeving zijn er steden met florerende brouwerijen, dus waarom niet in het grote Enschede? De textielindustrie trekt steeds meer
mensen aan en schept immers een groeiende markt. ’De Enschedesche Bierbrouwerij’ (E.B.B.) wordt in 1895 geopend.
In mei 1922 kwam de fusie tussen
de Enschedese Bierbrouwerij, de
E.B.B., met Bierbrouwerij ‘De Klok’
uit Groenlo tot stand. Dit was het
begin van Grolsch in Enschede.
In de komende Sliepsteen wordt
hier aandacht aan besteed. Twintig
jaar later presenteerde de Enschedese vestiging een bedrijfspresentatie
in de vorm van een 45 foto’s tellend
album. De Historische Sociëteit heeft
besloten om dit in 1944 uitgegeven
album te laten herdrukken, waarbij
nog twee unieke foto’s zijn toegevoegd.
De foto’s zijn gedrukt op een mooie
kwaliteit A4-papier (21x29,6 cm). Het
album is vanaf 11 juni te koop bij de

Bedrijfspresentatie in de vorm van een
45 foto’s tellend album.
Historische Sociëteit en bij boekhandel Broekhuis.
De prijs bedraagt € 29,50.

Wandeling Wigboldroute

Wegens groot succes in voorgaande jaren
gaan we ook dit jaar weer wandelen langs een
historische grens in het centrum van Enschede.
Uiteraard onder leiding van deskundige gidsen
en de deelname is gratis.
Op zondag 24 juli, 7 augustus en 21 augustus. Van 10.30 uur tot ca. 13.00 uur. De lengte
van de wandeling is ongeveer 5 km.
Per e-mail aanmelden via:
Loakstenencom@shsel.nl
Na aanmelding krijgt u informatie over de
startplaats van de wandeling.
Harry van der Sleen

Ook wil het bestuur even
stilstaan bij een aantal ontwikkelingen die op ons afkomen en
wat zaken die gespeeld hebben.
Op 5 juli is de inloop vanaf
19.30 uur. Zoals altijd vindt de
avond plaats in de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel.
Zeker is in elk geval dat voor
de pauze Willem van Heek iets
vertelt over zijn boek (dat uiteraard ook te koop is deze avond).
Daarnaast zal ook een korte
documentaire worden vertoond
die het werk van de Loakstenencommissie belicht.
Wij verwachten weer veel
mensen die zich betrokken voelen bij de Historische Sociëteit.
Het is altijd leuk weer even bij
te praten met bekenden en het
bestuur.
Tot dan,
Dick Buursink
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Adresboekje Enschede 1902 - 1903

In 1903 heeft uitgeverij W. van Enter een adresboekje met
daarin alle namen, adressen en beroepen van de toenmalige
inwoners van Enschede uitgegeven. Daarnaast bevat het boekje veel advertenties van winkels en bedrijven uit die tijd.
Ofschoon de staat waar waarin het boekje verkeert erg slecht
is hebben wij alle pagina’s toch kunnen scannen en kunt u deze

nu op onze vernieuwde website bekijken:
Adreslijst inwoners Enschede 1903 .
Door gebruik te maken van de toetsencombinatie Ctrl (of Cmd
voor Apple) en F kunt u vaak deels ook zoeken op straatnaam.
Vermeldenswaard is dat dit boekje ooit in het bezit van de heer
J.J. (Ko) van Deinse is geweest.

Reactie De Aarden Kruuk Fietstocht langs oude markegrenzen Enschede

In de Hoesbreef van april stond
een foto van een fraaie, door pottenbakkerij ‘De Aarden Kruuk’ gemaakte, koffiebeker en schotel. Naar
aanleiding hiervan reageerde Karen
van Ossenbruggen-Spek, dochter van
de heer P.M.J. (Piet) Spek, eigenaar
van deze pottenbakkerij. Zij vertelde
dat de fabriek meerdere keren is
verhuisd en o.a. gevestigd was aan
de Blekerstraat, de Billitonstraat en
aan de Haaksbergerstraat. Uiteindelijk verhuisde men naar Losser. Er
werd ook een servies onder de naam
‘Twents bont’ geproduceerd. Piet
Spek overleed in 1996 op 62-jarige
leeftijd.

FOTO TUBANTIA - EMIEL MUIJDERMAN

Fietstocht op zaterdagmiddag 9
juli 2022 met de Loakstenencommissie langs cultuurhistorisch
erfgoed. Met de Viermarkenlinde
als uitgangspunt is er een begeleide
fietstocht van ongeveer 20 km langs
markegrenzen en loakstenen.
Voorafgaand aan de fietstocht
hoort u wat marken en loakstenen
zijn en welke grenzen er in de tegen-

woordige gemeente Enschede te
vinden zijn.
Na afloop krijgt u een versnapering
en kunt u een gids met fietsroutes
langs de grenzen van de vijf voormalige marken kopen. Aanmelden
via: bartjansen@shsel.nl. Dan leest u
hoe laat en waar u precies verwacht
wordt.
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Een bijzonder cadeau
Regelmatig worden wij benaderd met
de vraag of wij misschien belangstelling
hebben voor oude voorwerpen, boeken,
schilderijen, wandborden e.d. die een
relatie hebben met de historie van de
gemeente Enschede.
Zo kwamen wij via de heer Theo Geurts
uit Haaksbergen in het bezit van een
fraaie litho uit de jaren twintig van de
vorige eeuw. We zien de toren van de
Grote Kerk met de oude spits die in 1928
door de huidige is vervangen.
Ook de smalle houten lijst is bijzonder
en ook het passe-partout is van hout.
Hoewel de naam van de kunstenaar
rechtsonder te zien is kunnen we deze
niet ontcijferen. In de linker benedenhoek staan de letters ACSR of AC&R. Ook
deze vormen tot nu toe een raadsel.
Aan de achterzijde bevindt zich een
ovaal etiketje met het opschrift ‘Nieuwe
Kunsthandel - NKE -Oldenzaalschestraat
13 - Enschede.
De heer H.C. Zeggelink opende zijn zaak
in juni 1926 en deze was tot 1937 op dit
adres gevestigd.
Wij houden ons aanbevolen voor antwoorden op de vragen.
Reacties: janbrummer@shsel.nl

Wat schreef men elkaar een eeuw geleden

Ansichtkaart
Fabriek Tubantia Enschede.

Door Jan Brummer

Enschedé
Beste Rieka en Jan. Ik amuseer me heel goed. Van middag ben ik een fietstocht wezen maken. Heerlijk
in de dennenboschen. Ik ben weer verbrand net zoo als we in de duinen waren geweest. En verders de
H.G. van je zuster Bets.
Kalanderstraat 37, Enschede
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Luchtfoto van de locatie uit 1949.

Luchtfoto van dezelfde locatie uit 2021.

Foto van Henk Brusse heeft een plek
In de vorige Hoesbreef (319) heeft u kunnen lezen dat
één van de meest aangrijpende foto’s die Henk Brusse
na de bevrijding maakte niet in Enschede maar in Nijmegen gemaakt is. Dankzij de Historische Vereniging
Numaga (Nijmegen) is nu ook de exacte locatie bekend.
De woonhuizen links op de foto liggen aan de Groesbeekseweg.
Het graf ligt aan de rand van de voormalige Union
Sportvelden. De opname is gemaakt vanaf het punt
waar beide rode lijnen samenkomen.

Het graf
van een
gesneuvelde
Canadese
soldaat.
Deze bijzondere foto
stond in De
Waarheid
van 30 mei
1945.

Eerste concert Stadsharmonie Enschede
De Stadsharmonie Enschede geeft
haar eerste concert op zaterdag
18 juni op de locatie van Stedelijk
Lyceum Het Kottenpark.
Tijdens het eerste gedeelte van het
concert duiken we de geschiedenis
van Enschede in. Er worden muziekstukken gespeeld die te maken
hebben met de Enschedese textielindustrie, de muziekgeschiedenis van
Enschede en zelfs Grolsch komt aan
bod.
Bij het tweede gedeelte komen
bekende popnummers voorbij. Dit
alles o.l.v. Luuk Meinders. Uiteraard
laat onze drumband ook van zich

horen. Deze treedt op met nieuw
repertoire o.l.v. onze nieuwe instructeur Gerrit Kelder.
De entree is gratis. Bij binnenkomst wordt u een welkomstdrankje
van het huis aangeboden. Stadsharmonie Enschede proost namelijk
graag samen met u op het allereerste concert! Na het concert gaat het
feest door met een DJ set van Justin
Strikes. Proost u met ons mee op 18
juni?
Locatie: Het Stedelijk Lyceum, locatie Het Kottenpark, Lyceumlaan 30
Deuren open: 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur

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

Einde: circa 22:00 uur
Afterparty: met DJ Justin Strikes
Entree: gratis
Clubgebouw: Blekerstraat 77A
7513 DS Enschede.
info@stadsharmonieenschede.nl
www.stadsharmonieenschede.nl
facebook.com/stadsharmonieenschede
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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DE PLAAYWEG

Door Jan Brummer
Reacties: janbrummer@shsel.nl

Uitsnede van een plattegrond uit 1884.
De Plaay, ook Plaayweg genoemd, was een zijstraat van de
Haaksbergerstraat die tot aan de
Janninksweg liep.
De naam is ontleend aan de hier
gelegen gronden ‘De Plaay’ genaamd. Daarom werd deze ook wel
‘Weg langs de Plaay’ genoemd. In
april 1899 is de naam gewijzigd
in Bleekerstraat (nu Blekerstraat)
naar een vroeger hier gelegen
blekerij.
Opvallend is dat in alle kranten-

Krantenbericht mei 1897.

Krantenbericht juli 1898.

Krantenbericht mei 1897.

Krantenbericht april 1899.

artikelen die ik heb gevonden niet
Plaay- maar Plaaiweg geschreven
staat.

Bronnen: 175 Jaar straatnamen in
Enschede - J. van Ooyik, Delpher.nl Tubantia berichten.

Twente Collectie Openbare Bibliotheek Enschede
Elke maandag- en woensdagochtend heeft vrijwilliger John Subelack van 10.00 tot 12.00 uur in de
Openbare Bibliotheek in Enschede
de deuren van de regiocollectie
open. Helaas kreeg hij corona kort
nadat dit in een vorige Hoesbreef
stond. Jammer, want er kwamen net
‘lekker veel’ mensen kijken. En hij
heeft zulke interessante dingen te
laten zien. Bijvoorbeeld de complete
serie O.S. van Anna Scholten, met
bijlagen. Anna was geen ‘normale’
telg uit de textielfamilies. Ze schreef
nogal wat roddels in haar Objectieve
en Subjectieve grepen uit mijne
dagboeken (1936-1937)
Er zijn boeken, tijdschriften, dvd’s
en nog veel meer media te vinden.
De verzameling wordt voortdurend

Vrijwilliger John Subelack in de Openbare Bibliotheek in Enschede.
aangevuld met ander materiaal uit
en over Twente. Nu al ruim 14.000
items.
Daarvan bestaat het grootste deel
uit boeken, die je ver mee terug in
de tijd kunnen nemen. Zo stamt
een van de oudste boeken uit 1630.
Tegelijkertijd kun je ook voor re-

center materiaal bij ons terecht. In
de Twente Collectie worden bijvoorbeeld meerdere publicaties over de
vuurwerkramp van 2000 bewaard,
Twentse detectiveboeken en herdenkingsboeken.
Geert Bekkering
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Onbekend maar niet onbemind

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

Op de foto van de firma J. Bruinewoud reageerden Bertie
van ’t Wel en Willem Janssen met de opmerking dat deze in
Glanerbrug gevestigd was. In een advertentie uit 1919 staat
vermeld als adres: ‘Rijksweg Glanerbrug - Tramhalte Bakker
Vos’. De vermelding van een huisnummer was kennelijk niet
nodig.
Naspeuringen van Bertie van ’t Wel leverden nog wel enkele
gegevens op. Op 1 mei 1926 werd de firma J. Bruinewoud
te Lonneker, Rijksstraat 5 B 369 ambtshalve opgeheven. De
familie Bruinewoud bleef weinig leed bespaard. Vader Jan
overlijdt in december 1923 op 47-jarige leeftijd. Een jaar
later overlijdt zoon Pieter; hij werd slechts 24. Waarschijnlijk
had hij de zaak van zijn vader overgenomen. Moeder Antje
Hoogland kon het toen misschien niet meer bolwerken en
sloot de zaak.
En of dit alles nog niet genoeg was overlijdt haar dochter
Grada in augustus 1927, 22 jaar oud.
Hoeveel verdriet kan een mens aan...
Enkele advertenties tussen 1919 en
1927.

Vijftigste Batavierenrace
Eindelijk was het vrijdag 29 april
zo ver; na een onderbreking van
twee jaar is de Batavierenrace voor
de 50e keer gestart.
Wat is de Batavierenrace? Een begrip
onder (oud) studenten maar daar
buiten is het amper bekend. De
Batavierenrace is de grootste estafetteloop van de wereld. Hier lopen
studenten van de universiteit in Nijmegen naar de Universiteit Twente
in Enschede. Naast de sportieve prestatie is het ook een enorme organisatorische en logistieke uitdaging
voor de jaarlijks wisselende tien
organisatoren. Zij worden geholpen
door o.a. 600 vrijwilligers waaronder
150 motorrijders die zorgen voor de
veiligheid onderweg.
Dit jaar waren er 320 teams met

elk 25 lopers. De totale loopafstand
bedraagt ruim 175 km en is onderverdeeld in 25 etappes. Er nemen
inmiddels meer dan 8500 atleten
deel, allen studenten. Aan dit
enorme deelnemersaantal dankt de
Batavierenrace haar vermelding in
het Guinness Book of Records.
De start was om 22.30 uur in het
centrum van Nijmegen er wordt dan
de hele nacht en de volgende dag
gelopen. In Ulft en Barchem vindt er
een herstart plaats met een nieuwe
ploeg van elk team. In Enschede
op de Oude markt vindt de laatste
herstart plaats rond 18.00 uur naar
de sintelbaan op de Universiteit
Twente. In deze laatste etappe dragen de lopers vaak ludieke kleding
zoals een berenpak, schotse kilt,

sumopak of zwembroek, niets is te
gek. Bij de laatste etappe gaat het er
meestal niet om de snelste te zijn
maar om zo elegant mogelijk over
de finish te komen. Gewonnen werd
de Batavierenrace dit jaar door een
team bestaande uit atleten van de
Hanzehogeschool en van de Rijksuniversiteit Groningen
Het zouden geen studenten zijn als
dit spektakel niet werd afgesloten
met een enorm feest met meer dan
13.000 studenten en 15.000 liter
bier.
Zo geeft zowel de universiteit
Twente als ook Enschede een mooi
visitekaartje af.
Herman van de Pieterman

