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 Laaressingel rond 1930.

Het is al vaker opgeschre-
ven, burgemeester Edo 
Bergsma was in zijn tijd 
een bestuurder met visie. 
In 1908 werden de plannen 

voor een Singelring als rondweg in 
de gemeenteraad gepresenteerd en 
vastgesteld. 

In 1913 begon de stad met de aan-
leg en in 1934 was de Ring, met de 
opening van brug Zuid, klaar. Wat 
veel mensen niet beseffen is dat dit 
in die tijd een zeer gedurfd project 
was. In een stad waar in 1920 nog 
maar 1701 rijbewijzen waren uitge-
geven en zo’n 1100 auto’s reden een 
rondweg aanleggen met dubbele, 
door een middenberm gescheiden 
banen, dat lijkt op grootheidswaan-
zin. In een stad waar tot lang na de 
oorlog vooral gefietst werd. Overi-
gens interessant om de lijst met hou-
ders van een rijbewijs in Enschede 
en Lonneker eens door te vlooien. 

Groot denken

De textielfamilies waren in 1920 met 
37 leden van de familie van Heek, 
30 leden van de familie ter Kuile, 20 
leden van de familie Scholten en 11 
van de Janninks goed voorzien. 

De foto’s van de Singel uit die jaren 
laten het ook zien. Weinig verkeer 
en de enkele fietser waagt het om 
rechts te rijden op de linker Singel-
baan (zie bovenstaande foto Laares-
singel).

Feitelijk tegen het verkeer in. Dat is 
nu ernstig af te raden.

Op de pagina  www.shsel.nl/
canon/18-verkeer-en-vervoer/. Kunt u 
meer lezen over verkeer en vervoer 
in en om Enschede. Onderaan deze 
pagina vindt u een link naar een 
overzicht van bezitters van  rijbewij-
zen en kentekens rond 1920. Als u 
daarop klikt dan kunt u het bestand 
op uw computer downloaden. 

Dick Buursink

http://www.shsel.nl/canon/18-verkeer-en-vervoer/
http://www.shsel.nl/canon/18-verkeer-en-vervoer/
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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. 

De wafels van mijn moeder

Geschiedenis is ook een vorm 
van nostalgie. Elk jaar weer, 
op bepaalde dagen, worden 
wij geconfronteerd met ons 
verleden. Herdenken een 

oorlog, een vuurwerkramp, overle-
den geliefden en vaak onze eigen 
geschiedenis. Dit jaar vijftig jaar 
getrouwd, een feestje. Omdat wij het 
belangrijk vinden. Tradities!

Sommige persoonlijke dingen moe-
ten terecht nooit veranderen. Mijn 
moeder bakte met de jaarwis seling 
op een wat ouderwets elektrisch 
wafelijzer ronde wafels, die dan om 
een stokje werden opgerold tot een 
kniepertje. Dat oprollen deed mijn 
vader. Slagroom er in en smullen 
maar. Herinneringen in ons hoofd 
gecombineerd met warmte. Van de 
kolenkachel in die tijd. 

Met uiteindelijk, in de vijftiger 
jaren vijftien kinderen thuis, was 
de financiële ruimte niet zo groot. 
Kniepertjes en oliebollen, Dat was 
het wel zo’n beetje. 

Toen mijn moeder overleed nam 
mijn gezin het wafelijzer over. Nog 
altijd staan die wafels bij ons thuis 
voor een geslaagde jaarwisseling. 
Intussen is mijn oudste dochter de 
trotse beheerder van het apparaat en 
ja, zij bakt nog steeds kniepertjes.

Wat is dat toch bij mensen, dat 
sommige tradities in een familie 
blijvend een plekje hebben?

Ook oliebollen bakken (door deze 
opa) en direct opeten is een jaarlijks 
terugkerend ritueel.

De kinderen en kleinkinderen 
komen ze eten, en zo beleven wij 
samen weer de laatste dag van het 
jaar. Weer een jaar gered!

In onze samenleving zie ik het ook. 
We hechten zeer aan het vasthouden 
van wat ‘altijd’ geweest is. Een ge-
bouw dat dreigt te verdwijnen, een 
park dat opnieuw wordt ingericht. 
Een altijd open stuk buitengebied, 
waar nu gebouwd gaat worden. Voor 
een Historische Sociëteit als de onze, 
die meer dan gemiddeld de cultuur-
historische waarden herkent, is het 
een van de belangrijkste redenen 
van het bestaan. Omdat verhalen en 
bepaalde gebouwen staan voor een 
deel van onze ontwikkelingsgeschie-
denis.  

En als al onontkoombaar een tradi-
tie ter discussie wordt gesteld is er 
standaard rumoer. En, hebben wij 
er allemaal een opvatting over. Dit 

jaar ook weer. 
Weer rond 
Zwarte Piet, 
alsof onze 
kinderen en 
kleinkinderen 
er een punt 
van maken! 
Rond de 
Paasvuren is 
de vraag gesteld of dat nog wel kan? 
Gezien de discussies over de toe-
komst van onze wereld en de proble-
men rond stikstof, wel een terechte 
vraag. In de zestiger jaren heb ik aan 
de Derkinksweg samen met mijn 
vriendje Hendrik Jan meegeholpen 
een paasvuur te bouwen. Wij ston-
den niet stil bij het feit dat alles wat 
brand niet direct goed hoeft te zijn 
voor het milieu. Later als wethouder 
door toezichthouders erop gewezen 
dat er veel brandbare troep in de vu-
ren werd verwerkt, zoals geschilderd 
hout, oude autobanden, afgewerkte 
olie etc. De wethouder dreigde met 
een verbod om die vervuilende 
brandstapels onmogelijk te maken. 
Toen ook al goed voor gepeperde 
commentaren uit de samenleving. 
Waar bemoeit de gemeente zich 
mee?  

Tradities laten zich moeilijk veran-
deren, zelfs als steeds meer mensen 
zich er tegen uitspreken Hoewel 
onze kinderen en kleinkinderen er 
geen punt van maken, is de viering 
van Sinterklaas gaan lijden aan 
keiharde discussies over een Piet 
die er anders uit moet gaan zien. 
Een meerderheid van de bevolking 
is intussen tegen afsteken van veel 
soorten vuurwerk. De commercie 
stuurt tegenwoordig veel religieuze 
feestdagen, met Kerst en Pasen als 
uitschieters. Werkend op ons gevoel 
om vooral aardig voor elkaar te zijn, 
tolerant zo u wilt, heel gezellig, 
maar wel met veel eten. 

Dat staat dan symbool voor waar 
wij in mijn jeugd de kniepertjes en 
oliebollen voor maakten. 

Tradities! Je zou willen dat de ver-
trouwde wereld altijd blijft bestaan. 
Helaas. Eén zekerheid hebben wij 
namelijk, alles is voortdurend aan 
verandering onderhevig. En de 
kolenkachel met zijn stof en stank 
is gelukkig verdwenen. Een goede 
jaarwisseling en een mooi 2023 
toegewenst.

Dick Buursink

www.shsel.nl
mailto:hoesbreef%40gmail.com?subject=%E2%80%99n%20Hoesbreef
http://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/
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 Boerderijcommissie
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 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

R.K. Ziekenhuis
 Op 4 januari 1912 vindt in gebouw 

Concordia de aanbesteding plaats 
voor de bouw van het R.K. Zieken-
huis en Zusterhuis, op een terrein 
in de Stadsmaten. Begin april 1914 
wordt het ziekenhuis geopend en in 
gebruik genomen.

De rechter tekening is in 1912 
gemaakt door een voor ons onbe-
kende kunstenaar wiens monogram 
rechtsonder staat. Linksonder staat 
de naam van de architect: W.G. Wel-
sing – Arnhem. 

 R.K. Zieken-
huis en Zus-
terhuis op een 
terrein in de 
Stadsmaten. 
Pentekening 
uit 1912.

 Tekening Rooms Katholiek Ziekenhuis voorzijde. 1912.

 Ziekenhuis 
St. Josef rond 
1959.

 Kennisgeving van het R.K. bestuur over 
een aanbesteding voor een ziekenhuis 
met zusterhuis in 1912.

 Op 2 april 1914 de opening van het 
nieuwe ziekenhuis. 

mailto:schafraad%40gmail.com%20?subject=Binnenstadcommissie
mailto:boerderijcom%40shsel.nl?subject=
mailto:jansebart%40gmail.com?subject=
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
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Wat schreef men elkaar een eeuw geleden

 Ansichtkaart  Hengeloschestraat 
1921. Ter oriëntatie: de fotograaf staat 
met de rug naar het kruispunt De 
Graaff. Op de achtergrond zien we het 
torentje van de villa Kleiboer aan de 
overzijde van de spoorlijn naar Gronau.

Door Jan Brummer

 Het is tijd voor een socië-
teitsavond om met elkaar het 
nieuwe jaar te beginnen. 

Op 17 januari a.s. gaat dat 
plaatsvinden in de Ontmoetings-
kerk aan de Varviksigel. Het 
bestuur nodigt jullie graag uit 
om vanaf 19.30 uur weer eens 
bij te praten. Het bestuur kan 
wat informatie met jullie delen 
en er is natuurlijk ruimte voor 
vragen. 

Ook hopen wij dan weer een 
interessante film te kunnen la-
ten zien die wij hebben bemach-
tigd. Nu de discussie over de 
vraag hoe lang wij nog aardgas 
kunnen gebruiken speelt laat 
deze film zien hoe wij in de 
zestiger jaren moesten worden 
verlokt aardgas te gaan gebrui-
ken voor ons huishouden.

Het bestuur zorgt voor een 
hapje en één drankje (zuinig 
zijn is ons motto!). 

Welkom en tot 17 januari,
Het bestuur

 Rond 1915 verscheen een boek met de titel ‘De Twentsche Nijverheid in 
beeld’. Hierin staan tientallen foto’s van fabrieken in diverse Twentse ste-
den en dorpen. Het zal u niet verbazen dat het vooral textielfabrieken zijn. 
In de komende Hoesbreef-edities zult u de foto’s van fabrieken in Boekelo, 
Lonneker en Enschede voorbij zien komen.

 Firma H. Blenken, fabriek van wevers-
rieten en weverskammen en alle soorten 
getwijnde katoenen garens o.a. 
visschersnettengaren, breikatoen etc. 
De fabriek stond aan de Veenstraat 7.

21 – 10 - ’21  Enschede
B. L.
Door deze een groet van hier. We maken het hier best en genieten veel. Keesje ver-
maakt zich met Albert best en ik heb met Jacob al een fietstocht gemaakt naar de 
Lutte terwijl F en L niet uitgebabbeld raken.
Veel groeten van allen je R. 

Nieuwjaars- 
bijeenkomst 
sociëteit
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Onbekend maar niet onbemind Uw reactie graag naar Jan Brummer: janbrummer@shsel.nl

 Een bijzondere foto van 
een saaie kantoorruimte met 
een aantal dames die in rij 
en gelid achter hun bureau 
gezeten werkzaamheden 
verrichten.

Rechts op hun bureau staat 
ter op fleuring een al even 
saaie kamerplant. Aan de 
linkerzijde zien we een sten-
cilmachine.  
Van deze foto is ons niets 
bekend. Niet wanneer deze 
gemaakt is en ook niet waar. 
Hopelijk herkent iemand de 
situatie of één van de dames.

 De reacties op de in Hoesbreef 324 geplaatste foto wa-
ren talrijk. De fraai versierde poort was opgericht t.g.v. het 
bezoek van koningin Wilhelmina en prinses Juliana aan 
Enschede op 2 september 1929 en stond aan het begin van 
de Walhofstraat bij het Van Heekpark. De Tubantia schreef 
daags na het bezoek: ‘Na een rondtoer door de stad reden 

de koninklijke gasten via de Walhofstraat naar het theehuis 
in het Van Heekpark. Daar ter plaatse was een loge ingericht 
waar door H.H.M. met gevolg werd plaatsgenomen’.

Dirk Korte voegde aan zijn reactie een foto toe waarop hij 
met een rode balk aangeeft waar de poort destijds stond.

 Op de website van onze sociëteit 
is onlangs weer een aardig filmpje 
toegevoegd, aangeleverd door ons 
SHSEL-lid Piet de Wit.

Het toont het maken van een 
boomsculptuur aan de Voortmans-
weg betreffende de textielgeschiede-
nis van Enschede en die van spinne-
rij Roombeek in het bijzonder. 

Het filmpje is te bekijken via:
https://youtu.be/04s49f6URmQ

 De Binnenstadcommissie van 
de Stichting Historische Sociëteit 
Enschede-Lonneker is bezig de ge-
schiedenis van de wijken ’t Ribbelt 
en de Laares in beeld te brengen. 

Behalve dat we nog wat foto’s van 
de steenbakkerijen van Robers en 
het Schreurserve zoeken, zouden 
wij meer willen weten over de ont-
staansgeschiedenis van deze wijken. 
Mocht u ons daarmee kunnen hel-

Boomsculptuur Oproep

pen, dan verzoeken wij uw bijdrage 
te mailen naar: 
georgesschafraad@shsel.nl

 De Laares in 1954. 

http://www.shsel.nl/boomsculptuur/
https://youtu.be/04s49f6URmQ
mailto:georgesschafraad%40shsel.nl?subject=
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MENU

Lunchmenu ƒ 6,25 
Zonder voorgerecht ƒ 5,50

Heldere, krachtige bouillon
in een kopje

—
Kalfskroket

—
Gepaneerde karbonade

Spinazie à la crème
Gekookte aardappeltje

of
Duitse biefstuk

Appelmoes
Gebakken aardappelen

—
Chipolatapudding

 Mede op verzoek van de SHSEL 
zijn de glasmozaïeken van Harry 
Schoonbrood, die geplaatst waren in 
de ramen aan de Boulevardzijde van 
het voormalig postkantoor, bewaard 
gebleven en de glasmozaïeken zijn 
nu herplaatst in de nieuwe VUE-
bioscoop. 

De mozaïeken zijn in een stalen 
frame gevat dat staat op een stalen 
kolom op ooghoogte. Doordat de 
mozaïeken op enige afstand staan 
van de glazen pui, hebben ze over-
dag vooral vanuit de binnenzijde 
hun oorspronkelijke kleurrijke 
uitstraling. ’s Avonds is dat juist an-
dersom en geeft de verlichting van 
binnenuit van de mozaïeken enig 
kleur aan de gevel. 

Nog niet alle mozaïeken zijn zicht-
baar, doordat het restaurantgedeelte 
(voorlopig) nog niet is geopend. 

Henricus Johannes Ludovicus 
Schoonbrood werd geboren te 
Maastricht op 28 juli 1898. Harry 
was leerling aan de Middelbare 
Kunstnijverheidschool en kreeg 
daar lessen van J.A. Postmes en H.C. 
Jonas. Hij was ruim dertig jaar toen 
hij in Amsterdam ging studeren aan 
de Rijksacademie die onder leiding 
stond van R.V. Roland Holst. In 1934 
keerde hij terug naar Maastricht.

Schoonbrood maakte studiereizen 

Glasmozaïeken
terug in voormalig 
postkantoor

naar Duitsland, Frankrijk en vooral 
Italië. Hij schilderde, aquarelleerde 
en tekende landschappen, stillevens, 
figuren en portretten.

Hij ontwikkelde zich tot een geres-
pecteerd glasschilder en monumen-
taal kunstenaar. Zijn wandschilde-
ringen hadden vaak een religieus 
motief. Ook de toegepaste kunsten 
beoefende hij, met name glas-in-lood 
ramen en mozaïeken. Hij gaf les aan 
J.C.J.M. Dekker en H. Schifferstein. 
Als beeldend kunstenaar was hij 
ook lid van de Federatie van BBL ‘ 
Scheppend Ambacht’ en het Neder-
lands Kunstgenootschap. Toegepast 
werk van hem staat in Bloemendaal, 
Den Haag, Enschede, en Maastricht. 
Harry Schoonbrood is overleden in 
zijn geboorteplaats Maastricht op 10 
november 1972.

Jan Astrego

 Onlangs ver-
scheen er een boek 
van de hand van 
Rudy Becker met de 
titel ‘Vertel Menu’. 
Het boek bevat een 
groot aantal bijzondere menu-
kaarten die de familie Becker in 
de loop van decennia verzamelde. 
Rudy is de zoon van Jan Becker 
die jarenlang Hotel Avion exploi-
teerde.
In de komende nummers van de 
Hoesbreef zullen we een aantal 
menukaarten van Enschedese 
horecabedrijven opnemen.

Vertel Menu

 Vertel Menu – Rudy Becker:
Memphis Hotel – Lunchmenu ca. 1960.

In Sliepsteen 106 (zomer 2011) staat een 
artikel over de historie van dit fraaie pand.

In de jaren vijftig was het spa-
ren van suikerzakjes en sigaren-
bandjes heel populair. De zakjes, 
inmiddels vervangen door sui-
kerstaafjes, waren vaak voorzien 
van een logo of tekening van de 
betreffende horecagelegenheid. 
Ze werden zorgvuldig in albums 
geplakt en ook werden dubbele 
exemplaren geruild, vergelijkbaar 
met de recente Jumboplaatjes. 
De meeste van deze albums zijn 
verloren gegaan.

Verrassenderwijs trof ik onlangs 
op een ansichtkaartenbeurs in 
Bunnik een aantal suikerzakjes 
uit Enschede aan. Door nostalgie 
overmand en na een korte onder-
handeling over de prijs heb ik ze 
gekocht.

Jan Brummer

Suikerzakjes, 
wie spaarde ze niet
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 Een foto van een fraai versierde ereboog bij de grensovergang in Glanerbrug t.g.v. het huwelijk van prinses Juliana en prins 
Bernhard op 7 januari 1937.

Door Jan Brummer
Reacties: janbrummer@shsel.nl

 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.

 Oud partner van IAA Architecten 
ir. Henk Fokkema, reageerde op het 
artikel in de vorige Hoesbreef over 
het Brutalisme in Enschede. 

Het gebouw Macandra, ook opgeno-
men in landelijke lijst van brutalis-
tische architectuur, behoort volgens 
hem wel degelijk tot het oeuvre van 
Hans Sluijmer.

Jan Astrego

Architect Macandra

 Het gevelbeeld van Macandra, 
zoals het er nu nog uitziet

mailto:janbrummer%40shsel.nl?subject=
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