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De laatste plaatjes in het Jumbo-album

H

et door ons gemaakte en
door Jumbo uitgegeven
plaatjesalbum over de
geschiedenis van Enschede
is een enorm succes. Maar
liefst twaalfduizend Enschedese
huishoudens hebben het boek in
huis. Nemen daarmee kennis van
onze interessante ontwikkelingsgeschiedenis. Dat is een fantastisch
resultaat waar wij heel trots en blij
mee zijn (en de Jumbo-winkels ook).
Toch krijgen wij regelmatig het
verzoek of er nog een ontbrekend
plaatje in het album geleverd kan
worden. In ons overleg met de mensen van Jumbo hebben wij teruggekeken en ook dit probleem op tafel
gelegd. Samen hebben wij besloten
een ultieme poging in het werk te
stellen om mensen die nog een be-

perkte hoeveelheid plaatjes zoeken
te helpen.
Daarom organiseren wij een
extra ruilmiddag in onze ruimte
in Prismare. Dan kan iedereen die
daar komt ook kennis nemen van
de mooi ingerichte ruimtes van
de Historische Sociëteit. En van de
spullen die horen bij de geschiedenis van ons mooie Enschede die
wij daar tentoonstellen.
Kortom wij nodigen u uit op
vrijdag 28 oktober tussen 15.00
en 19.00 uur in onze ruimtes in
Prismare aan de Roomweg. En
u zou ons enorm helpen door
uw dubbele plaatjes op volgorde
mee te nemen. Wij verheugen
ons er op.
Het bestuur
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Innovatief en met lef
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Ons documentatiecentrum is te
raadplegen in Prismare, ruimte 1.07.
Roomweg 167 op woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
De Historische Sociëteit Enschede- Lonneker 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
vennootschapsbelasting.
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.

erkend aan het plaatjesalbum van de Jumbo
werd mij opnieuw
duidelijk hoe interessant de geschiedenis
van Enschede is. Vooral de eerste
twintig jaar van de vorige eeuw zijn
uitzonderlijk. Een zeer innovatief
bedrijfsleven dat zelf haar eigen
groei nauwelijks kon bijhouden. Een
gemeentebestuur onder leiding van
burgemeester Edo Bergsma waar de
ambitie, noodgedwongen door de
snelle groei, vanaf spatte. Enschede
rond 1915 was het centrum van een
enorm sterke industriële regio waar
ruim 20% van het Bruto Nationaal
Product werd gemaakt. Vergelijkbaar
met de Rijnmond van tegenwoordig.
Enschede groeide met ongeveer
duizend inwoners per jaar. Bouwen,
bouwen, bouwen was het adagium.
Woningen, wegen, basisscholen, Hogere Textiel School, Ambachtsschool,
een nieuw stedelijk elektriciteitsnet
en openbare verlichting, gasfabriek,
riolering en afvalwaterzuivering,
parken, afvalinzameling, spoorlijnen en een nieuw spoorstation, en
wat later ook een prachtig nieuw
stadhuis als symbool van de ‘macht’
van de stad, een tramverbinding, het
kanaal en een vliegveld.
Deze Gouden Jaren van Enschede
met een onwaarschijnlijke dadendrang van een gemeentebestuur
dat feitelijk geen keuze had. De
industrie had mensen nodig om aan
de groeiende vraag te voldoen. Die
mensen kwamen uit heel Nederland
voor werk naar Enschede en moesten daar natuurlijk kunnen wonen.
Burgemeester Bergsma, ook Eerste
Kamerlid, maakte zijn gemeenteraad
duidelijk dat een groei van de stad
van 25.000 naar 100.000 inwoners
uitgangspunt moest worden. Als
een van de eerste grote gemeenten
werd een Algemeen Uitbreidings
Plan (AUP) ontwikkeld dat in 1907
door de Raad is vastgesteld. Belangrijkste sturende element voor die
stadsontwikkeling is de Singelring.
Met de uitvoering werd in 1913
begonnen en in 1932 was de nieuwe
stadsrondweg klaar. Praktisch alle
nieuwbouwwijken werden ontsloten door die rondweg. Een boeiende
geschiedenis die ook laat zien dat
een combinatie van een ambitieus
gemeentebestuur en een innovatieve

industrie een stedelijke ontwikkeling vleugels kan geven.
In de zestiger en zeventiger jaren
zette de neergang in. In zo’n vijftien
jaar raakten ruim twintigduizend
mensen hun werk kwijt. En opnieuw
stond het gemeentebestuur voor
een enorme uitdaging. Hoe krijgen
wij een stad in verval omgebouwd
tot een stad die klaar is voor de
toekomst? De bevolking stagneerde
op 147.000 inwoners. 25% van de inwoners in een uitkeringssituatie. Er
moest iets bijzonders gebeuren om
de negatieve spiraal om te buigen.
Opeenvolgende gemeentebesturen
met lef en visie onder aanvoering
van burgemeester Wierenga klaarden de klus. Enschede staat weer als
stad, ondanks een financieel beroerde positie en ook nog een vuurwerkramp in 2000. Een dienstenstad
die vanaf 1985 ook weer een groeiende bevolking kent. Met nu ruim
160.000 inwoners en prettig om
te leven. Nog wel steeds met een
behoorlijk percentage van de bevolking dat met een laag inkomen moet
rondkomen.
In 2025 viert Enschede 700 jaar
stadsrechten en sluit ook de wederopbouw van het gebied van de vuurwerkramp af. Daarnaast bestaat FC
Twente 60 jaar en is de aanleg van
de Singelring iets om bij stil te staan.
Al met al een jaar waarin de bijzondere geschiedenis eens zichtbaar
gemaakt kan worden. Waarin met
trots de ‘nieuwe stad’ mag worden
getoond. Vanuit de Historische Sociëteit pleiten wij daar hartstochtelijk
voor. Gebruik onze interessante
geschiedenis om Enschede in het
zonnetje te zetten. De stad in Nederland waar elke dag als eerste de zon
opkomt. Mooie symboliek.
Dat vraagt een gemeentebestuur
met lef en visie. Dat vraagt van de
stad om niet alleen trots te durven
zijn, maar dat ook te laten zien. Weg
met die valse bescheidenheid! Laat
zien wat wij kunnen. Onze cultuur,
onze mooie omgeving, de dynamiek
van de stad die zich wil onderscheiden.
De ambitie van burgemeester
Bergsma, nu in de persoon van burgemeester Bleker met een gemeenteraad die groot durft te denken.
Dick Buursink
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Actief Enschede in beeld brengen
De Historische Sociëteit EnschedeLonneker onderneemt veel activiteiten om de interessante geschiedenis
van onze stad in beeld te brengen.
Dat doen wij uiteraard niet alleen.
Ook anderen, zowel organisaties als
individuen, organiseren initiatieven.
De Sociëteit wil dat ook stimuleren.
Er is binnen
de Sociëteit een
fonds in het leven
geroepen; Historie Enschede
Fonds, kortweg
HEF genoemd.
Op dit fonds kan, als co-financier,
een beroep gedaan worden als een
initiatief wordt opgestart waarmee
een bijdrage geleverd wordt aan het
in beeld brengen van een stuk van
de Enschedese geschiedenis. Daarbij
kan het gaan om een publicatie,
film, documentaire, theater, muziekevenement of bijvoorbeeld een
expositie.
Een bijdrage kan maximaal 5.000
euro bedragen en de Sociëteit zal
nooit meer dan 50% van maximaal
10.000 euro financieren. Dat betekent ook dat de basisfinanciering
eerst elders georganiseerd moet
worden.
De aanvraag kan worden ingediend
bij het bestuur van de Historische
Sociëteit en moet aan de volgende
voorwaarden voldoen:
1 Het gaat om een activiteit waarmee een onderdeel van de Ensche-

dese geschiedenis weer onder de
aandacht wordt gebracht.
2 De activiteit is een initiatief van
een groep mensen of een organisatie die ook een juridische entiteit
vormen.
3 De organisatoren hebben financiële steun verworven van anderen
waarmee hun begroting voor de
betreffende activiteit minimaal
voor 50% is gedekt.
4 Het bestuur van de Historische
Sociëteit bepaalt of de betreffende
activiteit voldoende inhoudelijke
kwaliteit heeft en bijdraagt aan
het ‘levend’ houden van de stadsgeschiedenis.
5 De aanvraag kan worden ingediend bij de secretaris van de
Historische Sociëteit en zal door
het bestuur binnen twee maanden
worden afgehandeld.
6 Tegen een afwijzing is geen beroep
mogelijk.
7 Na afloop van de activiteit wordt
een inhoudelijk en financieel verslag aangeboden aan ons bestuur
waarna de daadwerkelijke eind
afrekening wordt geëffectueerd.
8 In overleg met ons bestuur kan
een voorschot worden toegekend
dat bij de definitieve eindafrekening wordt verrekend.

Een uniek cadeau
Met enige regelmaat worden wij
verrast met een cadeau gerelateerd
aan de historie van onze stad.
Soms is het een boek of tijdschrift, een oude plattegrond of
een fraai ingelijste prent. Alles
krijgt een plek in onze ruimte bij
Prismare.
Onlangs nam mevrouw Rita Sonder uit Woerden contact met ons
op over twee in haar bezit zijnde
diepe borden met op de rand
het logo van Hotel De Graaff. De
borden zijn geproduceerd door de
Duitse porseleinfabriek Bauscher
uit Weiden. Rita’s vader Gerrit Sonder (1910 – 1969) was werkzaam
in de keuken en later als portier

bij de Twentse Schouwburg. In het
geval er elders, bij Bad Boekelo of
Hotel De Graaff, grote bijeenkomsten of congressen waren sprong
hij daar bij.
Het vermoeden bestaat dat haar
vader de twee borden als souvenir
heeft meegenomen toen het hotel
in 1968 gesloopt werd.

Een eeuw Twente in beeld
In het september-nummer van de
Hoesbreef schreef ik een bericht met
de kop ‘Aankondiging bijzondere
avond’ en het advies de avond van
26 oktober in uw agenda te blokkeren. Wat is of was de reden van deze
oproep?
In februari van dit jaar kwamen actrice Johanna ter Steege en filmmaker Erik Willems naar de MuseumFabriek om films in te zamelen over
Twente in de afgelopen eeuw. Uit het
aangeboden materiaal hebben zij
een unieke, anderhalf uur durende
film samengesteld, met beelden
van Twente tussen 1915 en 2015.
Enschede is daarbij royaal vertegenwoordigd.
De film kreeg als titel ‘Zo doo wiejleu dat in Twente’. De Historische
Sociëteit vertoont deze unieke film
op woensdagavond 26 oktober a.s.
in de theaterzaal van Prismare aan
de Roomweg 167.
Abonnees van de Sliepsteen kunnen zich per e-mail aanmelden bij
secretaris Gerard Hemelt:
secr.shsel@gmail.com. Per abonnement kunnen twee personen
toegang tot de theaterzaal krijgen.
De entreeprijs bedraagt € 5,- per
persoon en dient bij binnenkomst
contant te worden voldaan.
De de zaal is vanaf 19.00 uur geopend en de filmvoorstelling begint
om 19.30 uur. Voor die tijd is er gelegenheid om een kop koffie of thee te
gebruiken.
Dick Buursink
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Door Jan Brummer
Reacties: janbrummer@shsel.nl

Twee foto’s van maart 1927.
Eigen Erf is de titel van een familiemagazine dat vanaf
1926 tot 1941 wekelijks verscheen in de provincies Drenthe
en Overijssel. Onlangs kwamen wij in het bezit van enkele
jaargangen waarin de nodige foto’s van Enschede staan,

voorzien van tekst en uitleg. Alle foto’s zijn gemaakt door
Albert Brusse. Gezien de matige papierkwaliteit van het
magazine zijn de foto’s kwalitatief niet altijd even goed, maar
wel de moeite waard om gezien te worden.

Speciale prijzen bij
het Lichtatelier
In Sliepsteen nummer 145 (voorjaar 2021) besteedde ik aandacht aan
de collectie industrieel erfgoed van
het Lichtatelier aan de Walstraat 18.
Onlangs ben ik er uit nieuwsgierigheid nog eens binnengelopen en heb
ik er een lamp en een bijzondere
klok gekocht.
De collectie is niet alleen bijzonder
maar ook bijzonder divers, variërend
van authentieke industriële lampen
en klokken die ooit in oude fabrieken hingen tot oud porseleinen en
bakelieten schakelmateriaal. Alle

producten zijn geschikt gemaakt
voor gebruik op het huidige stroomnet.
Met het oog op de cadeaumaand
december wordt tot het eind novem-

ber op alle aankopen een korting
van 10 tot 20 % verleend.
Jan Brummer

Contactpersonen commissies
Binnenstadcommissie
Georges Schafraad
E-mail: schafraad@gmail.com
Boerderijcommissie
Jan Oldenhof
E-mail: boerderijcom@shsel.nl
Documentatiecentrum
Bart Jansen, tel. 06 3435 45 16
E-mail: jansebart@gmail.com
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, tel. 053 852 24 94
E-mail: loakstenencom@shsel.nl
PR-commissie
Bart Jansen, tel. 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, tel. 06 1972 32 72
E-mail:
info@historischekringglanerbrug.eu
ICT
Tjibbe Knol
E-mail: tjibbeknol@shsel.nl
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Vertel Menu
Onlangs verscheen er een
boek van de
hand van Rudy
Becker met
de titel ‘Vertel
Menu’. Het
boek bevat een
groot aantal
bijzondere
menukaarten
die de familie Becker in de loop van decennia
verzamelde. Rudy is de zoon van Jan
Becker die jarenlang Hotel Avion
exploiteerde.
In deze en de komende Hoesbreefedities zullen we een aantal menukaarten van Enschedese horecabedrijven opnemen. In deze Hoesbreef
een in het Frans geschreven menukaart van Hotel de Graaff van 19
september 1961. In het Nederlands
vertaald:
Hfl. 5,50 per couvert
Gebonden champignonsoep

Sigarenbandje
In de jaren vijftig en zestig van
de vorige eeuw verzamelden
veel kinderen sigarenbandjes en
suikerzakjes. Deze
werden vaak zorgvuldig in albums
geplakt.

Hfl. 7,50 per couvert
Gerookte zalm op toast
Goed gevulde heldere bouillon

In boter gebakken kabeljauw met
gemengde salade en gebakken aardappeltjes
of
Varkenscôtelet met bloemkool en
gebakken aardappeltjes

In boter gebakken tarbot met gemengde salade en gebakken aardappeltjes
of
Gebakken lendebiefstuk met
Sperzieboontjes en frietjes
of
½ Kip van het spit met fijne vruchtenmoes en frietjes

Coupe Mokka-ijs

Ananas met slagroom

Wat schreef men elkaar een eeuw geleden

Ansichtkaart
Hengeloschestraat.

Robert Stotijn
heeft het album uit
zijn jeugd bewaard
en daarin bevindt
zich een fraai
sigarenbandje van
het Café Restaurant
‘Monopole’ op de
Markt, hoek Menistenstraat.
Links op het
sigarenbandje (foto
boven) zien we de
naam G.J.E. Kolthof.
Hij was van 1929
tot 1965 eigenaar
en exploitant van
deze horecagelegenheid.
Jan Brummer

Door Jan Brummer

Beste Jo,
Eindelijk zal ik je eens wel bedanken voor de hartelijke wenschen van 25 Sept. het was er steeds bij
gebleven om te schrijven en ook voor de Ansicht onzen dank gij zoud het wel heerlijk vinden dat uw
vader weer eens een dagje bij je was het is bij u thuis alles goed. Vele groeten van ons.
Uw toegenegen B. Elhorst Bannink.
Enschede, 3 Nov.1926
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In het hart van het Overijsselse Landschap
De opkomst van de industrie en
de verdeling van de gemeenschappelijke ‘woeste’ gronden veranderden
het negentiende-eeuwse landschap
van Overijssel. Heide en moerassen
werden voor de landbouw ontgonnen. Op hetzelfde moment kopen
Twentse fabrikanten uitgestrekte
terreinen rond hun buitenhuizen en
creëren hier een nieuw landschap
met bossen, vijvers en vergezichten.

Motor achter
promotie
overleden

H

et is voor de Sociëteit
een verdrietig moment.
De man die jarenlang de
kar heeft getrokken voor
alle promotieactiviteiten
is overleden. Ben Broen heeft
deze taak meer dan uitstekend
uitgevoerd. Vriendelijk lachend
wist hij in de loop van de jaren
veel mensen te interesseren voor
ons werk, en verbond en passant
ook nog vaak een abonnement
op de Sliepsteen aan die interesse.
Dat zijn toch taken die essentieel zijn voor de Historische
Sociëteit, en waarvoor het niet
altijd gemakkelijk is mensen te
vinden. Ben heeft het heel veel
jaren gedaan, samen met anderen, maar hij was zo’n beetje de
leider van het team. Bescheiden
maar wel gericht op het verbreden van de groep mensen die
betrokken is bij ons werk. Wij
herdenken hem dan ook met
dankbaarheid voor zijn inzet.
Wij wensen de familie van Ben
sterkte, en wat ons betreft kunnen ze trots op hem zijn.
Dick Buursink
voorzitter

Het is dan ook kort na 1900 dat de
kapitaalkrachtige bovenlaag van de
bevolking initiatieven ontplooit om
wat nog rest van de natuur te behouden. Het wordt urgent als landgoederen ten prooi vallen aan vastgoedhandelaren. Dat gebeurt landelijk
maar ook in Overijssel en is in 1932
aanleiding tot de oprichting van het
Overijssels Landschap.
Terwijl mede door de textielondernemingen de situatie voor natuur en
milieu er niet beter op werd (wateren luchtverontreiniging), droegen
diezelfde fabrikanten er zeer aan bij
om de resten natuur en cultuurlandschap te behouden en te verbeteren.
Twente was rond 1890 ‘kaal’. Vanaf
de Usseleres kon je Haaksbergen
bijna zien liggen. Er is door de textielondernemers heel veel bos aangeplant, zeker in de gebieden waar ze
ook hun landgoederen hadden. En
er is met Landschap Overijssel een
effectieve organisatie voor natuurbeheer opgezet. Daarnaast zijn er de
leden van het Overijssels Particulier
Grondbezit, die gezamenlijk eigenaar zijn van ruim 40.000 hectare
bos-, natuur- en landbouwgrond.
Dat is meer dan 11% van het gehele
landoppervlak van de provincie. Die
hebben dezelfde doelstellingen.
Dat textielfabrikanten de Overijsselse natuur beschermden is lang onbekend gebleven. Maar de Twentse
textielfabrikant Gerrit Jan van Heek
jr. zag negentig jaar geleden al het
belang van natuurbescherming en
gaf de aanzet tot de oprichting van
wat nu Landschap Overijssel is. Hij
riep andere fabrikanten op om - net
als hijzelf - het karakteristieke landschap te behouden en zorgvuldig
om te gaan met cultuurhistorische
waarden.
In mei 1941, midden in de Tweede
Wereldoorlog, lag er een masterplan

en samen gaven de textielfabrikanten geld om dit te realiseren. Enige
drang van een Van Heek was daarbij
wel nodig. Ze zochten naar gebieden die voor ontginning het minst
interessant waren, om zo de boeren
te sparen. Je kunt dan ook stellen
dat de industrie, en Van Heek in het
bijzonder, een belangrijk deel van de
Overijsselse natuur heeft weten te
behouden.
Landschap Overijssel beheert nu
negen gebieden die met de status
Natura 2000 behoren tot de Europese topnatuur.
Luc Jehee schrijft over landschap,
water en natuur en legt in zijn publicaties verbindingen tussen actuele
vraagstukken en de geschiedenis van
een gebied.
Mark van Veen is al lange tijd geïnteresseerd in de relatie tussen mens
en natuur. In zijn fotografie komt
dat sterk naar voren, zoals in de
panorama’s die de kijker middenin
het gebied plaatsen.
Over al die zaken gaat het fraaie
boek dat vanaf 4 oktober voor 29,90
te koop is.
Geert Bekkering
In het hart van het Overijsselse Landschap,
Een erfenis van de textielindustrie.
Door Luc Jehee en Mark van Veen
Uitgeverij NOORDBOEK
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Onbekend maar niet onbemind

Gerard Snippert stuurde ons bovenstaande, in de
jaren zestig gemaakte foto, waarop een aantal werknemers van de Grolsche Bierbrouwerij in het brouwhuis
staan. Links op de voorgrond staat zijn vader Gerard
die vanaf 1957 bij Grolsch werkte. De tweede persoon
rechts is diens broer en brouwmeester Toon, die zijn
hele werkzame leven bij de brouwerij in dienst was.
De vraag is wie de andere mannen zijn die op de foto
staan.
Uw reacties graag naar: janbrummer@shsel.nl

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

De foto uit de collectie van
Dirk Korte met de legertrucks in
Hoesbreef 321 leverde enkele
interessante reacties op. Velen
dachten, net als ik, dat de foto
op het terrein van de Bamshoeve
gemaakt werd. Dirk Korte echter
kwam aan de hand van een andere foto tot een zeer plausibele
verklaring. De foto is gemaakt
op het Van Heek terrein aan de
Noorderhagen. De raampartijen verraden om welk gebouw
het gaat. Op de foto zien we de
torenspits van de Jozefkerk en
onderaan een deel van het flatgebouw aan de Molenstraat. Fotograaf Henk Brusse stond in de
buurt van de auto met aanhanger rechts en had zo een doorkijkje
naar de toren van de Lasonderkerk.
De plaats en richting waar vanuit fotograaf Henk Brusse de foto
heeft gemaakt.

Eerste steen Arbeidersvereniging St. Joseph
Op 18 juni 1891 werd de eerste
steen gelegd van het gebouw van de
R.K.Arbeidersvereniging St. Joseph
aan de Oldenzaalsestraat 158.
De vereniging was niet zozeer een
strijdbare vakbond, maar meer een
standsorganisatie ten dienste van de
geestelijke en zedelijke verheffing
van de Rooms-Katholieke arbeiders
die hen moest vrijwaren van antichristelijke invloeden. Het gebouw
- een initiatief van kapelaan Ariëns
- kwam tot stand ‘tot heil van de
R.K. Arbeider, ter bestrijding van de
Sociaal Democratie’ (volgens een
tekst in een metalen koker die in

het gebouw werd ingemetseld).
Het pand werd in 1939 verkocht
aan het Apostolisch Genootschap die
het in gebruik had tot in 2017. Het
staat sindsdien leeg.
‘O, wij strijden voor uw waarde,
voor uw kroost en voor uw brood.
Maar ons pad voert van deez’ aarde
tot het hemels morgenrood! (r.k.)
Roze
gloed kleurt reeds de wolken. D’
ochtendwind ruist door de blaân.
Weldra is voor alle volken ’t schitterend zonlicht opgegaan’ (soc.).
Kor Feringa

