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Op verzoek van de gemeente 
Enschede is er een wissel
element geplaatst achter het 
parkeerterrein van de (deels) 
gerenoveerde Melkhal aan de 

Raiffeisenstraat. Het daar geplaatste 
wisselelement staat symbool voor het 
eens zeer uitgebreide netwerk van 
spoorlijnen en spooraansluitingen, dat 
Enschede kende. Enschede bezat in 
de dertiger jaren het op één na groot
ste aantal fabrieksaansluitingen van 
Nederland. Daarvan is nu bijna niets 
meer terug te vinden. 

Een klein stukje spooraansluiting 
werd gesignaleerd langs de voormalige 
spoorlijn EnschedeOldenzaal, nu de 
vrije busbaan, waar ook de Lonneker
spoorlaan deel van uit maakt. 

Deze ontdekking leidde tot een 
artikel over de Eiercentrale in de 
Sliepsteen en vormt nu het achter
grondverhaal achter de QRcode op het 
toelichtende, door de SHSEL geplaatste 
bordje bij het wisselelement. 

Jan Astrego

Enschede 
plaatst wissel 
ter herinnering 
aan vroegere 
spoorlijn

 Op de foto’s is te zien hoeveel trek- en hijswerk er komt kijken bij het plaatsen van dit door de Museum Buurtspoorweg samen-
gesteld stukje oorspronkelijk spoorwerk.

 Op het voormalige terrein van de Melkhal is langs de busbaan een wisselele-
ment geplaatst ter herinnering aan de Lonnekerspoorlijn.
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Ons documentatiecentrum is te 
raadplegen in Prismare, ruimte 1.07. 
Roomweg 167 op woensdag- en vrij-
dagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

De Historische Sociëteit Enschede- Lonne-
ker 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 inkom-
stenbelasting 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. 

Nostalgie en toekomst

Vandaag weer eens door de 
Velveweg gelopen, mijn 
geboorteplek in 1952. Even 
de ogen dicht en terug in 
het Enschede rond 1960. Wij 

speelden veel buiten en er waren 
altijd kinderen in de buurt.

Veel is nog herkenbaar, maar mijn 
oude huis op de hoek met de Mar
conistraat is al jaren weg. Het huis 
waar mijn ouders met hun vijftien 
kinderen leefden. Nu onvoorstelbaar. 
Met zes jongens een slaapkamer 
delen. Eén WC, geen douche, wassen 
in de keuken. Dat keukentje, zonder 
aardgas nog maar met stadsgas en 
een petroleumstel. De kolenkachel 
in de kamer waar je ’s winters op 
een krukje naast de kachel einde
loze hoeveelheden boeken weg las. 
Soms drie keer in een week naar de 
bibliotheek. Nog altijd kan een boek 
mij afsluiten voor de wereld. Samen
levend met zoveel mensen, eten aan 
twee ronde tafels. Ruzies soms en 
zeker discussie. Liefdes van broers 
en zussen die mee kwamen eten. 
Corvee natuurlijk, afdrogen met een 
afwassende vader die daarbij stan
daard socialistische strijdliederen 
zong. Morgenrood, de Internationa
le, en tussen de middag warm eten. 
Waar in verkiezingstijd de PvdA
affiches zwaar de overhand hadden. 
Niet echt arm maar wel sober. Dat 
was de situatie voor praktisch alle 
bewoners daar. VelveLindenhof, een 
kneuterig buurtje waar de meeste 
mensen gewoon in de textiel werk
ten. 

Het pleintje met het grasveld is er 
nog, net als de oudere bebouwing 
tegenover ons huis.

Er ligt een vracht aan herinnerin
gen in de straat. De winkels die er 
waren. Natuurlijk de tabakswinkel 
van de weduwe Blikman, ergens 
begin zestiger jaren vermoord. De 
grote auto van Dr. Zeldenrust, patho
looganatoom in onze toen praktisch 
nog autoloze straat.

De VéGé winkel, de groenteboer, 
het kousenatelier waar ladders 
in nylonkousen konden worden 
‘opgehaald’. De kachelsmederij en 
natuurlijk de Coöperatiewinkel, 
het bolwerk van onze eigen sociaal
democratie. Kapper Leeftink, waar in 
de leesportefeuille het blad ‘De Lach’ 
met half blote vrouwen in te zien 
was. De stadsbus die vanaf de Lipper
kerkstraat een lus reed, voorons huis 

langs. De melk
boer aan huis, 
de lompenboer, 
de schillenboer 
en de man 
van de kolen 
die achterom 
kwam om het 
spaargeld voor 
de winterkolen te innen.

En warm was het in de winter al
leen in de woonkamer, de plek waar 
de kolenkachel brandde. Ik wist niet 
beter. 

Nu woon ik al ruim twintig jaar op 
bijna 150 m² in een fraai apparte
ment met alle normale voorzienin
gen. De centrale verwarming is nog 
niet aan geweest, ook wij proberen 
zo zuinig mogelijk met gas om te 
gaan. Douchen elke dag heel kort 
en, met koud water starten. Is goed 
voor je!? Tot nu toe nog geen zeshon
derd kuub gas gebruikt. Niet onno
dig lampen laten branden. Gordij
nen dicht en screens naar beneden 
en een extra trui of vest aan, omdat 
je van stilzittend lezen of schrijvend 
toch wel kil wordt. Ook wij gaan 
veel bewuster om met energie, met 
de duurder wordende boodschap
pen, met reizen en uitgaan. Al drie
endertig jaar leven wij zonder auto, 
dat scheelt ook. 

De prognoses voor de toekomst zijn 
dat wij welvaart zullen gaan inle
veren. Dat het slordig omgaan met 
energie en, in zijn algemeenheid 
met onze wereld, ter discussie staat. 
Dat ons nageslacht niet vanzelfspre
kend een leven kan leiden zoals wij 
dat de laatste tientallen jaren erva
ren hebben. Vliegen naar de zon, rei
zen, consumeren, uit eten, kortom, 
beschikbaarheid van alles en altijd, 
of in elk geval op korte termijn. 

Het tekort aan werkers in allerlei 
sectoren creëert schaarste, hogere 
prijzen en soms simpelweg niet 
beschikbaar zijn van gewenste 
producten en/of diensten. Er wordt 
natuurlijk gemopperd. Ook door 
mij, als een trein weer eens uitvalt 
bijvoorbeeld.

Maar, lopend in de Velveweg en 
denkend aan vroeger tel ik nog altijd 
mijn zegeningen. 

Dick Buursink 

www.shsel.nl
mailto:hoesbreef%40gmail.com?subject=%E2%80%99n%20Hoesbreef
www.shsel.nl/nieuws/n-hoesbreef/
mailto:secr.shsel%40gmail.com%20?subject=
mailto:janbrummer%40shsel.nl?subject=
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/


November 2022
Pagina 3’n HOESBREEF

 Een woord waarmee je veel punten scoort bij het scrabbelen. 
Veel blije gezichten afgelopen vrijdag 28 oktober tijdens de laatste plaatjesruil-
middag voor het succesvolle Jumbo-album bij Prismare. Sommige bezoekers mis-
ten slechts één plaatje en anderen vonden de nog ruim 40 ontbrekende plaatjes 
om hun album te completeren. De afronding van een bijzonder project dat Jumbo 
samen met de Historische Sociëteit opzette. Ruim 12.000 liefhebbers van de histo-
rie van onze stad zijn inmiddels in het bezit van het album.

Jumboalbumplaatjesruilmiddag

 Op donderdagavond 26 oktober heb-
ben zo’n 230 mensen genoten van de film 
‘Zo doo wiejleu dat’, over de geschiedenis 
van een eeuw Twente (1915 – 2015). 
De film is samengesteld uit beeldmate-
riaal overal vandaan en maakt duidelijk 
hoeveel er in 100 jaar is veranderd.
De aanwezigen in de volle theaterzaal 
van Prismare werden welkom geheten 

door onze voorzitter Dick Buursink 
en waren getuige van veel Twents lief 
en leed. Heel bijzonder was het in het 
Twents gegeven commentaar door ac-
trice Johanna ter Steege. 

Na afloop was er een welgemeend 
applaus voor zowel de film als voor 
Johanna.

Film ‘Zo doo wiejleu dat’

 De zomer is voorbij en het was in 
veel opzichten weer een feest. Veel 
zon en warmte, dat betekent genie
ten voor de meeste mensen. Zeker 
de ouderen onder ons, die over meer 
vrije tijd beschikken, konden hun 
hart ophalen.

In toenemende mate een minpunt 
is dat de natuur last krijgt van de 
droogte. Gele grasvelden, bomen die 
lijden onder de droogte en ook die
ren hebben er last van. Dit jaar was 
zelfs de waterhoogte in de rivieren 
beneden peil. En als de economie 
onder de droogte gaat lijden, gaan 
de alarmbellen pas echt rinkelen. 

En dan gaat het natuurlijk over 
klimaatverandering waarover de zor
gen verder toenemen. Hoewel het 
volgens de statistieken steeds vaker 
voorkomt is het niet zo dat vroeger 
droogte niet voorkwam. 

Wat was het weer 
droog deze zomer

In 1929 had de stad ook te maken 
met een enorme droogte. Burge
meester Bergsma liet maatregelen 
afkondigen om dreigende tekorten 
van water te voorkomen. Feitelijk 
werd het schoonspuiten van stoepen 
en straten, auto’s en andere voer
tuigen verboden. Zelfs het afspuiten 
van ramen en muren en sproeien 
van planten met drinkwater werd 
van gemeentewege verboden. Wij 
mogen hopen dat de situatie rond 
de droogte de komende jaren niet 
verder verslechterd. 

Bijgaand de oproepen van de burge
meester waarmee wij dan misschien 
ook weer te maken krijgen. 

Dick Buursink 
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Wat schreef men elkaar een eeuw geleden

 Ansichtkaart  
#Haaksbergerstraat 
rond 1920.

Door Jan Brummer

Beste Co en Hendrik,
Al is Hendrik al weer een week thuis, toch beiden welkom thuis hoor. Hebben jullie erg genoten? Erg 
benieuwd ben ik naar de reisverhalen. Morgen ben ik hier een week. Gelukkig de helft al om hoewel ik 
zeggen moet dat het mij wel meevalt hoor. In deze straat staat het huis, alleen het huis staat hier niet 
op. Het gaat met Fietje zoo goed, dat zij morgen al weer thuis komt. Nu luidjes hartelijke groeten van 
Saar Kleashover.

 De Loakstenencommissie heeft 
het laatste grenspaaltje herontdekt 
staande op de voormalige gemeen
tegrens EnschedeLonneker aan 
de G.J. van Heekstraat, Sportpark 
vv.Rigtersbleek. 

Die grens heeft bestaan van 1884 
tot 1934. Onderzoek naar meer 
paaltjes op deze oude grens leverde 
helaas niets op. Deze is dus de enige 
die meer dan 100 jaar stand gehou
den heeft.

Om te voorkomen dat ook dit laat
ste icoon uit onze stadsgeschiedenis 
zou verdwijnen, hebben we samen 
met het bestuur van v.v. Rigtersbleek 
een informatiebordje geplaatst zodat 
men op de hoogte is en blijft van dit 
bijzondere cultuurhistorische object. 

Op vrijdagmiddag 30 september 
2022 hebben we het informatiebord
je in aanwezigheid van genodigden, 
laten onthullen door wethouder 
Arjan Kampman.

Unieke grenspaal onthuld

 Van links naar rechts: Harry van der Sleen, wethouder Arjan Kampman en Sarah 
Nijenhuis, voorzitter v.v. Rigtersbleek. Foto: Jan Brummer

 Wij hebben een fraaie verjaar
dagkalender uitgebracht met 
13 bijzondere, historische foto’s 
(voorblad + 12 maanden) van En
schede. Formaat: 42 x 29,5 cm. 

De kalender kost € 9,95 en is 
vanaf nu te koop in het atelier 
van de Historische Sociëteit in 
gebouw Prismare aan de Room
weg, geopend op elke woensdag
middag en vrijdagmiddag tussen 
14.00 en 17.00 uur en bij boek
handel Broekhuis aan de Markt
straat. Bijzonder aantrekkelijk 
om met Sinterklaas of Kerst aan 
familieleden of vrienden cadeau 
te geven.

Verjaardagskalender
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 Van de heer Verhoeven ontvingen wij 
enkele foto’s van een bijzonder tijdklokje 
dat omschreven wordt als een ‘Lantaarn-
paaluurwerk’. 
Het doosje (13 x 9 x 6 cm) waarin het 
klokje verpakt zit heeft als opschrift: 
Ramie Union – Enschede. 

Het is hem niet bekend waarvoor dit tijd-
klokje, dat dateert van vóór 1935, dienst 
heeft gedaan. Mogelijk biedt één van 
onze Hoesbreef-lezers uitkomst. 

Uw reacties graag naar:
janbrummer@shsel.nl

 Onlangs kwamen wij in het bezit van 
twee bijzondere stempels die ooit in de Van 
Heek fabrieken gebruikt werden. De basis 
wordt gevormd door een blok hout waarin 
messing letters en een fraaie afbeelding 
gemonteerd zijn. De grootste van de twee 
(15 x 13,5 cm), een geschenk van Tialda 
van der Mey, heeft een forse handgreep. 
De rechter kleine stempel (11,5 x 8,5 cm) 
is  voorzien van het familiewapen van Van 
Heek en is rond 1900 in gebruik geweest bij 
Rigtersbleek. Ik kocht deze op de brocante-
markt in mijn woonplaats Delden. Beide 
stempels liggen in één van onze vitrines bij 
Prismare.
Wij zijn benieuwd of iemand weet waar-
voor deze stempels gebruikt werden en 
waarvoor de letters  F A O op de grote 
stempel staan.
Uw reacties graag naar:
janbrummer@shsel.nl

Een raadselachtig 
tijdklokje

Van Heek stempels

 Omwille van de leesbaarheid zijn de 
foto’s gespiegeld weergegeven.

mailto:janbrummer%40shsel.nl%20?subject=Lantaarnpaaluurwerk
mailto:janbrummer%40shsel.nl%20?subject=
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Onbekend maar niet onbemind Uw reactie graag naar Jan Brummer: janbrummer@shsel.nl

 Foto uit de vorige Hoesbreef nummer 
322 van oktober:
Op de foto van de mannen in het 
brouwhuis van de Grolsche bierbrou-
werij is door velen gereageerd, met als 
gevolg dat nu alle namen bekend zijn. 
Van links naar rechts zien we Jan 
Vroom, Gerard Snippert, Hans Veger, 
Gerard (of Louis?) Kroep, Toon Snippert 
en Herman Pros.
Als aanvulling werd vermeld dat Hans 
Veger samen met zijn broer ooit een 
bakkerij-kruidenierswinkel hadden op 
de hoek van de Voortsweg en de Vane-
kerweg, nu de Lekstraat en dat zij later 
op dezelfde plek een cafetaria hadden.

 Aan de achter-
kant van de rond 
1956 door Henk 
Brusse gemaakte 
foto, staat ‘Twent-
se Schouwburg 
- Toneel’ geschre-
ven. We zien acht 
mannen en een 
vrouw vóór een 
decor dat duidelijk 
de Oude Markt 
verbeeldt met 
links het stadhuis. 
Rita Sonder bracht 
de foto naar Pris-
mare. Haar vader, 
de heer G.J.F. (Ger-
rit) Sonder, staat 
als derde van links op de foto. Hij was aanvankelijk werkzaam in de keuken van de 
schouwburg en werd later portier.
Het is hoogstwaarschijnlijk dat dit een scène is uit de revue van Wim Bourgonje 
‘Um ’n oalen Stadstorent’ waarvan de première plaatsvond in februari 1933 in de 
schouwburgzaal van gebouw Irene en die na de opening van de Twentse Schouw-
burg op 1 maart 1955 daar werd opgevoerd. Zijn er onder u lezers die andere 
personen op deze foto herkennen?

 Ook dit jaar organiseert de 
Promotie commissie van de Histori
sche Sociëteit EnschedeLonneker op 
vrijdagmiddag 25 november 2022 
in Prismare een grote boekenmarkt. 
Een prachtige gelegenheid om uw 
verzameling van regionale boeken 
aan te vullen of als cadeau te schen
ken in de decembermaand. 

De laatste tijd zijn er veel tweede
hands historische boeken binnen
gekomen over Enschede, Twente en 
Overijssel. De boeken zullen voor 
gereduceerde prijzen aangeboden 
worden. 

De boekenmarkt wordt gehouden 
in de nieuwe ontmoetingsruimte 
Atelier 3 op de eerste verdieping 
van 16.00 uur tot uiterlijk 18.30 
uur. Naast de tweedehands boeken 
kan ook een keus gemaakt worden 
uit de verschillende uitgaven van 
de Historische Sociëteit Enschede
Lonneker, zoals de stadsplattegrond 
uit 1907 en de grote plattegrond van 
19121913, het Boerderijboek deel 3, 
het Hogelandboek en de aanvulling, 
de kleurige placemats met verdwe
nen of gerenoveerde gebouwen uit 
Enschede (8 stuks in een grote enve

Boekenmarkt

 De boekenmarkt gehouden op 16 november 2018. Foto: Jan Brummer

lop), de nieuwe verjaardagskalender 
met mooie foto’s en nog veel meer. 

Ook alle Sliepstenen zijn, zolang de 
voorraad strekt, met korting ver
krijgbaar voor een prijs van € 0,50 
per stuk of 6 stuks voor € 2,50.  Al
leen de Sliepstenen uit 2022 zijn te 
koop voor de reguliere winkelprijs 
van € 5,59. Ook de oudere jaarboe

ken Twente worden aangeboden 
voor een kortingsprijs van € 0,50 
per stuk.

Wij hopen op een grote opkomst. 
Tot ziens op de boekenmarkt op 25 
november van 16.00 uur tot 18.30 
uur in Prismare, Roomweg 167.

Bart Jansen

mailto:?subject=
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 ‘Ouden van dagen’ juli 1936.

Door Jan Brummer
Reacties: janbrummer@shsel.nl

 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

Ton Völker 
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

Contactpersonen commissies

 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.

 De werkgroep Stadsbegraafplaats 
nodigt u van harte uit mee te helpen 
met het schoonmaken van de Stads
begraafplaats aan de Espoortstraat 
op zaterdag 12 november van 
10:00 tot 12:00 uur. 

Dit doen we samen met buurtbe
woners en betrokkenen om ervoor 
te zorgen dat de begraafplaats er 
toonbaar uit blijft zien. Voor koffie, 
thee en schoonmaakspullen wordt 
gezorgd. 

Na afloop bent u van harte uit
genodigd voor een kop soep en 

een broodje in de buurtkamer van 
de wijkraad De Bothoven, locatie 
Performance Factory gebouw Oost, 
Hoge Bothofstraat 49.

Wij zien u graag op 12 november!
De werkgroep Stadsbegraafplaats 

is een initiatief van buurtbewoners. 
We werken samen met, wijkraad De 
Bothoven, de gemeente en de Stich
ting Historische Sociëteit Enschede
Lonneker.

loakstenencom@shsel.com
06 2388 66 61 of 06 1365 43 62

Schoonmaakactie Stadsbegraafplaats
 Johan Hulst is in het bezit van 

alle 151 originele nummers van 
de Sliepsteen die tussen 1985 en 
nu verschenen zijn. 

Hij biedt deze in één partij te 
koop aan voor € 150. 

Mocht u belangstelling hebben 
neem dan contact met hem op. 
Hij is telefonisch bereikbaar op 
053 433 32 11 en via zijn email
adres: jahulst@ziggo.nl 

Te koop alle nummers 
van de Sliepsteen
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