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 De voormalige congiërgewoning aan de Boddenkampstraat.

Monumentenstatus voor conciërgewoning

Lees verder op Pagina 3

Ambachtsschool Enschede

Vanwege de zorgen om de staat van onderhoud van de conciërge-
woning hebben Heemschut, het Cuypersgenootschap, de Stich-
ting Cultureel Erfgoed Enschede en Historische Sociëteit Ensche-
de-Lonneker begin 2022 de monumentenstatus aangevraagd voor 
deze woning. Inmiddels is de monumentencommissie en het col-
lege bezig gegaan met de aanvraag. De gemeenteraad moet nog 
besluiten of de conciërgewoning definitief wordt aangewezen als 
monument.

Door Jan Astrego Wet Beperkingen Uitgaven Nijver-
heidsonderwijs werd aangenomen. 
In de periode 1890-1940 zijn uitein-
delijk 89 ambachtsscholen gebouwd. 
Er bestaan er nog 45, waarvan er 10 
zijn aangewezen als rijksmonument. 
Op gemeentelijk niveau zijn 13 
schoolcomplexen als monument be-
schermd. De overige scholen hebben 
geen formele bescherming. 

Het gevolg van deze beperking was 
dat in de jaren twintig slechts elf 
nieuwe ambachtsscholen werden ge-

bouwd. Het betrof zowel complexen 
met aangebouwde dienstwoningen 
als vrijstaande dienstwoningen. 
Sommige scholen hadden geen 
dienstwoningen. Een bekend voor-
beeld van een ambachtsschool uit 
deze periode is de ambachtsschool 
en MTS in Groningen uit 1923 naar 
het ontwerp van Jan Gerko Wie-
benga. Dit complex is een vroeg 
voorbeeld van functionele architec-
tuur en daarom ook beschermd als 
rijksmonument. Ook dit complex 
had een dienstwoning. 

In het kader van de uitbreiding van 
de school in 1969 is de dienstwo-
ning gesloopt. De ambachtsschool/
MTS in Haarlem uit 1922 had ook 
een dienstwoning. In het kader van 
de herbestemming tot appartemen-
tencomplex is deze dienstwoning 
gesloopt.

In de 19e eeuw groeide de behoef-
te aan goede vakkrachten. De 
eerste ambachtsscholen werden 
opgericht door de maatschap-
pij voor het algemeen nut en 

werkgevers. De eerste ambachts-
school werd gebouwd in 1861 in 
Amsterdam opgericht aan de We-
teringschans. Deze school is inmid-
dels verdwenen. Vanaf 1890 wer-
den steeds meer ambachtsscholen 
gebouwd. Zoveel zelfs dat in 1921 de 



vrijwilligers. De 
overheid wacht 
af, tenzij die 
het zelf als ini-
tiatief organi-
seert. Dan kan 
het snel.

Beginstelling gemeente is meestal 
‘geen budget’. Vervolgens vooral 
vragen stellen. Als alle antwoorden 
zijn gegeven komt de traditionele 
vervolgvraag, het onderzoek naar 
alternatieven. Frustrerend! 

Vaak draaien vrijwilligers in het-
zelfde kringetje rond. Je moet regel-
matig veel moeite doen om aandacht 
te organiseren van de overheid, en 
om met ze in gesprek te komen. Als 
voormalig Wethouder van Enschede 
en Gedeputeerde van Overijssel ook 
vaak gesprekken gevoerd met men-
sen die een mooi initiatief bedacht 
hadden. Het uitgangspunt was altijd, 
snel aan tafel halen, en de eerste 
vraag is dan waarom en hoe wij dat 
initiatief zouden moeten willen (en 
kunnen) steunen? Snel duidelijkheid 
creëren. Vonden wij het niets, dan 
vertelden wij dat ook. 

Zonodig gaven wij ook aan wat wel 
op aandacht en steun kon rekenen. 
Als de ambtelijke ondersteuners 
en de bestuurder het waardevol 
vonden, dan gingen wij meeduwen 
en -trekken, ook richting andere 
potentiële ondersteuners. Dan zag 
je de vrijwilligers opveren, energie 
krijgen en zich gewaardeerd voelen. 
Mooie zaken kwamen tot stand, 
kleine en grote. 

Een arme gemeente die zelf wei-
nig menskracht kan of wil inzetten 
moet het juist hebben van initiatie-
ven uit de samenleving. Schurend 
soms, vaak heel leuk en verrassend, 
en passend bij de ontwikkeling naar 
een bruisende stad. Bijzondere initi-
atieven die de inwoners trots ma-
ken, omdat anderen hen vertellen 
dat het bijzonder is. Daarmee lok je 
als gemeente meer initiatieven uit, 
gedragen door de wil de stad mooier 
te maken. Is dat niet de essentie 
van goed stadsbestuur? Een actieve 
Gemeenteraad en B&W die met enig 
risico durven besturen? Stimulerend, 
enthousiasmerend, snel besluitend, 
en meewerkend om de stad met 
inzet van vrijwilligers mooier en 
bijzonderder te maken. 

Dick Buursink 
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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. 

Vrijwilligerswerk

In april a.s. word ik eenenzeven-
tig. Dank u! Gelukkig gezond en 
met nog veel energie. Betrok-
ken bij Enschede en de regio, en 
nieuwsgierig naar de wereld om 

mij heen. Geen carrière meer hoe-
ven te maken, gewoon een initiatief-
rijke vrijwilliger.

Onze samenleving draait in hoge 
mate op de inzet van vrijwilligers. 
Vooral organisaties in de sport, 
welzijn, cultuur en ook zorg, wordt 
het daarmee mogelijk gemaakt de 
wereld ‘vooruit’ te helpen. Het is 
opvallend dat het daarbij vaak om 
activiteiten gaat waar weinig geld 
in omgaat vanuit de ‘harde’ econo-
mie. Te vaak is het ‘verdienmodel’ 
leidend om aandacht en geld te 
krijgen. 

Het vrijwilligerswerk wordt na-
tuurlijk wel gewaardeerd (?) door 
alle mensen die er gebruik kunnen 
maken. Dankzij die inzet van betrok-
ken burgers. Dat geeft ook voldoe-
ning. 

Van huis uit heb ik meegekregen 
dat je naast je studie, werk en gezin 
meeverantwoordelijkheid moet 
nemen voor zaken die het leven van 
anderen verlicht of interessanter 
maakt. Terugkijkend op de vijfen-
vijftig jaren dat ik actief meedraai 
in onze wereld is er dus één con-
stante factor. Altijd vrijwilligerswerk 
gedaan, naast gezin, werk en studie. 
De overheden zeggen dankbaar te 
zijn voor mijn inzet. Zij prijzen de 
inzet van al die mensen, mooi zo. Ze 
beschouwen het verder ook vooral 
als mijn ‘hobby’. Soms is dat waar, 
maar vaak doe je iets vanuit verant-
woordelijkheidsgevoel. Vaak ben je 
‘met de pet in de hand’ de vragende 
partij. Het vrijwillig besturen van 
sportverenigingen, welzijnsinstel-
lingen, cultuurvoorzieningen en ook 
van zorgaanbod vraagt is tijdrovend.

Initiatieven ontplooien, beleids-
plannen en begrotingen opstellen, 
uitvoeringsplannen voorleggen, 
samenwerking vormgeven en uitge-
breid rekening en verantwoording 
afleggen. De overheid, waarvoor 
je plaatsvervangend of aanvullend 
bezig bent, gaat ervan uit dat je 
zoveel mogelijk van het benodigde 
budget buiten die Overheid organi-
seert. Er worden wat uren besteed 
aan benaderen van fondsen en gulle 
gevers, het organiseren van sponso-
racties en over de streep trekken van 
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De ambachtsschool in Enschede uit 
1922 is ontworpen door de bekende 
architect Arend Beltman. De school 
is al beschermd als monument en 
succesvol herbestemd tot apparte-
mentencomplex. Na het slopen van 
de dienstwoningen van andere am-
bachtsscholen uit de jaren twintig 
is de ambachtsschool in Enschede 
landelijk nog het enige voorbeeld 
van een compleet ensemble van 
school en dienstwoning. Dat maakt 
het complex zeer bijzonder. 

De eenlaags conciërgewoning is 
voorzien van een mansardekap. 
Oorspronkelijk was de school ook 
voorzien van een mansardekap, 
maar die is tijdens de Tweede 
Wereldoorlog beschadigd en ver-
vangen door de huidige kap. On-
derzoek heeft uitgewezen dat alle 
nog bestaande conciërgewoningen 
van ambachtsscholen zijn voorzien 
van een gewone kap. Dit maakt de 
conciërgewoning van Enschede met 
mansardekap cultuurhistorisch nog 
waardevoller. Aanvankelijk zou de 
dienstwoning gesloopt worden voor 
enkele parkeerplaatsen. In 2017 zijn 
de gemeente en de toenmalige eige-
naar door Heemschut op de hoogte 
gesteld van de bijzondere cultuur-
historische waarden. Uiteindelijk is 
de sloop niet doorgegaan. Er werd 
echter geen nieuwe bestemming 
gevonden voor deze woning. Nadat 
de conciërgewoning werd verkocht 
aan de huidige eigenaar is er een 

Monumentenstatus voor conciërgewoning

 De ambachtsschool tussen 1922 en 1923 gebouwd en tot appartementencomplex 
verbouwd.

restauratieplan gemaakt waarbij er 
twee woningen worden gerealiseerd 
in het bestaande gebouw. De enige 
zichtbare aanpassing is het verplaat-
sen van de openslaande deuren van 
de achtergevel naar de zijgevel. Het 
linkergedeelte wordt zichtbaarder 
verbouwd. In de later dichtgezette 
vensteropeningen komen weer 
vensters. In de gevelopeningen met 
houten rabatdelen komt weer met-
selwerk met venster en een deur-
opening.

Met deze verbouwing wordt de 
herbestemming van de school, 
samen de nieuwbouw aan de van der 
Cappellenstraat op een respectvolle 
manier afgrond. Het definitief aan-
wijzen als gemeentelijk monument 
zou een mooie bekroning zijn voor 
dit proces.

 Misschien heeft u het gevolgd in 
de krant of op TV Enschede, wij 
hebben onze bemoeienis rond de 
terugkeer van onze tram moeten 
stopzetten. Het is met pijn in het 
hart want nogal wat vrijwilligers 
binnen de Sociëteit hebben er veel 
tijd aan besteed. 

De inzet was dat wij in het samen-
spel met de huidige eigenaar, de 
Tramweg Stichting, voor half febru-
ari de dekking van de restauratie in 
Boekelo rond zouden hebben. Dan 
kan de tram versneld afgebouwd 
worden en aan de Museumfabriek 
worden overgedragen. De gegroeide 
onzekerheid rond bijdragen is, 
ondanks de goede intenties van 
gemeenteraadsleden, nu nog spel-
breker.  

Het is ons niet gelukt en de Soci-
eteit kan zich natuurlijk moeilijk 
garant gaan stellen voor een risico 
van honderdduizend euro. Soms 
lopen zaken anders dan je verwacht 
(of hoopt). Wij proberen dit project 
vanzelfsprekend zo af te ronden dat 
de Gemeente Enschede en de Muse-
umfabriek in beeld blijven om t.z.t. 
alsnog de tram aan de collectie van 
het museum toe te kunnen voegen. 
Intussen bouwt Jos Koopmans in 
Overloon dapper door voor de Tram-
weg Stichting.

Dick Buursink

De Enschedese tram
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Lezing ontstaan 
’t Ribbelt en Laares
Maandag 3 april  14.00-16.00 uur.
Nivon natuurvrienden Enschede or-
ganiseert op maandagmiddagen een 
lezing. De maandagmiddag vanaf 
13.45 uur inloop en om 14.00 uur 
begint de lezing of presentatie in de  
Ieder is hartelijk welkom.

Grote Zaal van het NIVON-centrum 
Dotterbloemstraat 120, 
7531 TE Enschede.

Entree € 5,- NIVON-leden € 3,-  
Aanmelden via:
info@nivon-enschede.nl  Tram rijdt in 1915 door de Langestraat.

mailto:info%40nivon-enschede.nl?subject=
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Sinds in Enschede het erfgoed 
weer vol onder de aandacht is 
en het beleid om gemeentelijke 
monumenten 180 graden is 
gedraaid, komt de ene na de 
andere verrassing boven water.
Wie had er gehoord van een 
modern landhuis van de fami-
lie van Gelderen uit 1956 van 
architect Hein Salomonson, dat 
nu aangekocht is vanwege het 
nog complete interieur uit de 
vijftiger jaren door de Stichting 
Hendrick de Keijser. 

 Door Jan Astrego en René Vossebeld

Onder diezelfde noemer mag 
de ontdekking worden be-
schouwd dat het weinig tot 
de verbeelding sprekende 
complexe gebouwen aan de 

Haimersweg ook een tijdsbeeld ver-
tegenwoordigt uit diezelfde vijftiger 
jaren; namelijk de periode van de 
Koude Oorlog.

Het complex werd gebouwd als 
commandocentrum tijdens die 
Koude Oorlog vanwege een mogelij-
ke aanval met atoombommen door 
het Warschaupact op de vliegbasis 
Twente.

De Koninklijke Luchtmacht wilde 
om die reden een dislocatie bij 
het vliegveld hebben. Deze locatie 
moest verschillende functies kunnen 
herbergen maar bovenal diende de 
locatie zich op voldoende afstand 
van de vliegbasis te bevinden om na 
een atoomaanval op de vliegbasis 
geen last van de outfall te ondervin-
den (...). En aangezien in Nederland 
de zuidwestenwind de heersende 
windrichting is moest de locatie ten 
westen of zuidwesten van de basis 
gevonden worden. Omdat één van 
de voorziene functies een radiopeil-
baken voor landende vliegtuigen 

 Kantoor commandocentrum aan de Haimersweg 210 in Twekkelo.

Een monument uit de Koude Oorlog

was (bij instrumentvliegen, in geval 
van calamiteiten) moest de locatie in 
het verlengde van de hoofdstartbaan 
(baan 24) gevonden worden. 

De combinatie van beide vereisten 
leidde de zoektocht naar een loca-
tie in Twekkelo, acht kilometer ten 

zuidwesten van de vliegbasis. Een 
veilig geachte afstand. De aldus ge-
vonden locatie lag aan de Haimers-
weg te Twekkelo. 

Het complex moest functioneren 

 Exterieur klein magazijn

 Huidige situatie Haimersweg 210 kantoor klein magazijn en groot magazijn.

Lees verder op Pagina 5
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 Binnenstadcommissie
Georges Schafraad
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 Boerderijcommissie
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 Documentatiecentrum
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 Foto- en verhalencommissie
Jan Breteler

E-mail: fotoverhalen@shsel.nl
 Monumentencommissie

Ton Völker 
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 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
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E-mail: 
info@historischekringglanerbrug.eu

 ICT
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E-mail: tjibbeknol@shsel.nl

Contactpersonen commissies

als radiopeilbaken voor landende 
vliegtuigen en als communicatie-
centrum in een oorlogssituatie. Van 
hieruit kon de communicatie voort-
gezet worden met een bureau audio/
video voor het maken van radio- en 
TV- programma’s voor onze troepen 
in het buitenland. Daarnaast was er 
een installatie om vloeibare zuurstof 
te maken en was er een opslag van 
geneeskundige middelen. Ten slotte 
functioneerde het complex voor de 
mobilisatie van de vliegbasis.

Bijna niemand herkende nog de 
mogelijke cultuurhistorische waarde 
van de twee halletjes en het kan-
toorgebouwtje die inmiddels door 
krakers in gebruik waren genomen.

Het op het vliegveld Twente geves-
tigde Koude Oorlog Centrum kende 

Een monument uit de Koude Oorlog
wél die cultuurhistorische waarde 
en trok aan de bel, toen een bestem-
mingsplanwijziging ter visie lag om 
het geheel te slopen voor de bouw 
van een tweetal villa’s.

Tegelijkertijd werd duidelijk, 
door de landelijke discussie over de 
Koude Oorlog periode, aangezwen-
geld door de Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed, dat het Enschedese com-
plex wel eens van bijzondere waarde 
zou kunnen zijn. De aanvraag 
monumenten status door het Cuy-
persgenootschap ondersteund door 
de SHSEL leidde tot een zienswijze 
tegen de wijziging van het bestem-
mingsplan. 

Recent is duidelijk geworden, dat 
de wijziging wordt ingetrokken en 
dat de Haimersweg 210 nu op de 
nominatie staat om gemeentelijk 
monument te worden.

 Interieur groot magazijn. FOTO’S RENÉ VOSSEBELD

Vervolg van Pagina 4

Historisch onderzoek 
 In de vergadering van 6 maart a.s. 

zal de gemeenteraad besluiten tot 
een historisch onderzoek over de 
ontrechting en het rechtsherstel van 
de Joodse inwoners van Enschede 
tijdens en na de Tweede Wereldoor-
log. Dit is voor het eerst dat de raad 
besluit tot een wetenschappelijk 
onderzoek naar facetten van de 
stadsgeschiedenis. Het onderzoek zal 
vier jaar duren en uitmonden in een 
proefschrift. Het wordt begeleid door 
het Nederlands Instituut voor oor-
logs- holocaust- en genocide studies 
(NIOD). Beide Joodse gemeenten in 
Twente is gevraagd op de onder-
zoeksresultaten te reflecteren.

In de publiciteit is tot dusverre een 
accent gelegd op de roof en verkoop 
van vastgoed van Joodse eigenaren en 
van de Joodse gemeente zelf.  Daar-
naast was er sprake van omvangrijke 
vorderingen van overig vastgoed ten 
behoeve van de Wehrmacht.

De gemeente Enschede was in beide 
gevallen verantwoordelijk voor het 
aanleveren van de nodige administra-
tieve gegevens.

Al vanaf 1933 zochten Duitse Joden 
hun toevlucht in de stad. Anderzijds 
wordt gemeld dat al voor de oor-
log de Duitse Gestapo in Enschede 
opereerde. Ons zijn daarover geen 
bijzonderheden bekend.

Het NIOD is in het bijzonder geïnte-
resseerd in de zogenaamde ‘Twentse 
paradox’; het gegeven dat in Twente 
relatief veel Joden tijdig hebben 
kunnen onderduiken dankzij de 
hulp groepen als die van ds Leendert 
Overduin.

Het onderzoek zal tenslotte moe-
ten gaan over de repatriëring van 
oorlogsslachtoffers na de Bevrijding. 
Enschede was toen het centrum van 
een zogenaamd ‘grensvak’. 

Kor Feringa
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 Verrassend veel reacties op de foto in de februari Hoesbreef. Het fraaie 
pand op de foto is de in 1872 geopende Derde Openbare Lagere school, 
beter bekend als Bloemendaalschool, genoemd naar het hoofd Sander 
Bloemendaal. De school stond op de hoek van de Zuiderhagen en de Wind-
brugsteeg. Op bovenstaande  luchtfoto uit 1933 die Dirk Korte stuurde is 
goed te zien waar het schoolgebouw gestaan heeft. In 1920 was hier het 
consultatiebureau van het Groene Kruis gevestigd. Het was een komen 
en gaan van moeders. Zij kwamen niet alleen voor controle van hun 
baby’s en kleuters, maar ze konden er ook terecht voor prenatale hulp van 
gediplomeerde kraamverzorgsters. Na de oorlog was het pand in gebruik 
als distributiepunt voor de minder bedeelden onder de naam ‘Kleding en 
Dekking’ Enkele jaren later is het pand afgebroken.
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Onbekend maar niet onbemind Uw reactie graag naar Jan Brummer: janbrummer@shsel.nl

 De nieuwe vraag betreft een foto met een aantal uitgelaten jongelui op een ‘familiefiets’. Aan de achterzijde staan slechts 
de naam van de maker, Henk Brusse en de datum waarop de foto gemaakt is, 11 juli 1984, vermeld. Wie van u weet ter gele-
genheid waarvan de foto is gemaakt en herkent mogelijk één van de fietsers? Uw reacties graag naar: janbrummer@shsel.nl

mailto:janbrummer%40shsel.nl?subject=


Maart 2023
Pagina 7’n HOESBREEF

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.

 De N.V. Boekelosche Stoomblekerij in 1888 opgericht door Gerrit Jan van Heek ten 
behoeve van zijn zonen Hendrik Jan Engelbert en Willem Helmig. De foto is uit 1915.

 Bouw Stoomblekerij 6 maart 1889. 

 Stortbaden voor arbeiders (1892).

 Uitbetaling extra weekloon (1916).

mailto:janbrummer%40shsel.nl?subject=
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Wat schreef men elkaar een eeuw geleden

 Ansichtkaart van de Hengelo-
sestraatweg, verzonden in 1924. 

Door Jan Brummer

Beste Familie,
Hartelijk gefeliciteerd met B verjaardag dat jullie die dag nog vaak mogen erdenken. We 
hadden gedacht jullie hier te spreken maar hebben van hier gehoort dat het uitgesteld 
is. 
Nu Hartelijk gegroet van ons allen. 
Mies Jan Johan Gretha

De ‘Zwarte Zuil’
 In de rubriek ‘Wat schreef men elkaar een eeuw 

geleden’ in de vorige Hoesbreef (nummer 326) staat in 
de tekst bij de fraaie kaart van de Kuipersdijk: “rechts 
bij de zwarte zuil”. Ik snap wel dat het woord ‘zuil’ 
wordt gebruikt, want het is niet te zien wat het pre-
cies voorstelt, maar is toch een beetje mager.

Het is namelijk de benzinepomp van Berend te 
Nijenhuis en om precies te zijn, een kroonpomp van 
Nederlandse makelij, exclusief gebruikt door de Ba-
taafsche Import Maatschappij, dochter van Shell.

Zie ook mijn aanvullend verhaal op de website van 
de SHSEL:
https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2022/12/
Benzineverkoop-in-Enschede-Wilhelm-Gassner-versie-
20221127a-compressed-17MB.pdf, op pagina 15-16.

Albert Platvoet

 Mark Reysoo is bezig de ge-
schiedenis van de textielonder-
neming Gebroeders Reysoo op te 
schrijven. Gebroeders Reysoo is 
begonnen als kruidenierszaak in 
de Tubantiastraat 90 en groeide 
vanaf 1920 uit tot groothandel in 
textiel, eveneens aan de Tubanti-
astraat op nummer 108. In 1930 
begon aan de overkant van de 
straat confectie-atelier ‘Tubantia’ 
waar tot na de oorlog japonnen 
werden gemaakt. Vanaf ongeveer 
1950 maakte het bedrijf lakens, 
slopen, overhemden en pyjama’s 
in Enschede en Denekamp. De 
producten werden verkocht on-
der de naam Treffer en gemaakt 
in ateliers met de naam Twente, 
Reysoo, Dijcotex, Tukker en 
Saxonia.

 
Mark komt graag in contact 

men mensen die bij een van 
de vestigingen van Gebroeders 
Reysoo hebben gewerkt en hun 
herinneringen of foto’s willen 
delen. Ook als u iemand kent die 
japonnen heeft gemaakt in de 
Tubantiastraat hoort hij het heel 
graag. U kunt hem bereiken via 
markreysoo@live.nl of telefo-
nisch 06 472 218 25. 
Post: Kerkhoflaan 2,
9784PD Noordwolde.

Oproep: Gebroeders 
Reysoo en Treffer

https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2022/12/Benzineverkoop-in-Enschede-Wilhelm-Gassner-versie-20
https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2022/12/Benzineverkoop-in-Enschede-Wilhelm-Gassner-versie-20
https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2022/12/Benzineverkoop-in-Enschede-Wilhelm-Gassner-versie-20
mailto:markreysoo%40live.nl?subject=
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 Onder leiding van stadsbeiaardier 
Esther Schopman kunt u deelnemen 
aan een mini-excursie in de toren van 
de Grote Kerk op de Markt. Een aan-
rader voor jong en oud. U ziet o.a. de 
grote speeltrommel en het uurwerk 
boven in de toren en bent getuige van 
de wijze waarop Esther de 49 klokken 
bespeelt. Kijk voor reserveringen op 
www.stadscarillonenschede.weebly.
com onder: ‘Mini-excursie Heavy 
Metal op grote hoogte’.

Kom kijken, 
kom luisteren In 2025 viert En-

schede 700 jaar stads-
rechten. Honderd jaar 
geleden, in 1925, bij 
het vieren van 600 jaar 
stadsrechten, verscheen 
een jubileumboekje dat 
in ons archief bewaard 
wordt. Een bijzonder 
werkje, waarin met 
trots de geschiedenis 
wordt verteld en dat 
de stad en omgeving 
beschrijft. 

Dat boekje geeft ook 
informatie die door Burgemeester 
Edo Bergsma bij de opening van 
de Hogere Textielschool in 1922 
gebruikt werd om de belangrijke 
economische positie van Enschede 
te markeren.

In de ‘Kohieren der Rijksbelasting-
dienst’ voor het dienstjaar 1919-1920 
werden in Enschede vijfenvijftig 
personen aangeslagen voor een inko-
men van meer dan honderdduizend 
gulden per jaar. Deze 55 personen, 
vertelde Edo Bergsma, hadden teza-
men een inkomen van 29 miljoen 
gulden. 

Het aantal inwoners van Enschede, 
dat slechts 0,5 % van de Nederlandse 
bevolking uitmaakte, leverde 17% 
van de totale Inkomstenbelasting 
van Nederland. 

De burgemeester noemde nog 
meer sprekende cijfers. In Enschede 
bedroeg de opbrengst van de z.g. 
Rijksinkomsten- en Verdedigingsbe-
lasting in 1919-1920 ruim 8 miljoen 
gulden. Heel Overijssel leverde 15 

miljoen. De 10 procent 
inwoners van Overijssel 
in Enschede brachten 
meer dan de helft van 
de Overijsselse belas-
ting op. Dit op een to-
tale Rijksopbrengst van 
157 miljoen gulden. 

Edo Bergsma kreeg 
niet genoeg van het 
zichtbaar maken van 
het belang van de stad 
voor de economie. 
De opbrengst uit de 

Directe Belastingen bedroeg voor 
het Rijk iets meer dan 227 miljoen 
gulden. Alleen Enschede leverde al 
8.9 miljoen gulden. In de provincie 
Overijssel, die 18.5 miljoen gulden 
bij droeg, betekent het  48% van de 
Overijsselse bijdrage uit Enschede 
kwam De 0.5 % inwoners leverden 
4% van de nationale belastingop-
brengst. Wel moet bedacht worden 
dat deze belastingopbrengst niet van 
de textielarbeiders kwam. Die moes-
ten het doen met 20 tot 30 gulden 
per week. Toch wel bijzonder om te 
lezen. Zeker als men bedenkt dat in 
1922 de Enschedese textielwerkge-
vers als inzet voor onderhandelin-
gen met de vakbonden eisten dat de 
arbeiders vijf uur extra moesten wer-
ken of een loonsverlaging van 10% 
moesten accepteren. Een staking van 
vijf maanden was het gevolg. 

Die werd door de bonden overigens 
verloren.

Dick Buursink

Honderd jaar geleden, rijkdom

 De heer W.G. Dé-
moed had een muziek-
winkel in de Stadsgra-
venstraat 4. In december 
1929 opent hij een twee-
de zaak aan de Haaks-
bergerstraat 3, naast het 
toenmalige postkantoor. 
Twee jaar later verhuist 
hij naar de overkant van 
de straat. Wie herinnert 
zich niet de draaita-
fels waarop grammo-
foonplaatjes gedraaid 
werden die je via twee 
telefoonhorens kon 
beluisteren.

Démoed’s Muziekhandel, ooit een begrip in Enschede

 Advertentie december 1929. 
 Rechts: 45 toeren grammofoonplaat ‘Katinka’ 

(Songfestival inzending in 1962. Het liedje 
scoorde nul punten) en een Démoed platenen-
hoes. 

http://www.stadscarillonenschede.weebly.com
http://www.stadscarillonenschede.weebly.com
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 In een van de vitrines in ons 
atelier bij Prismare bevindt zich een 
uniek porseleinen kommetje.

Het zwartgeblakerde kommetje, 
waarvan de decoratie nog nauwe-
lijks zichtbaar is, is na de stadsbrand 
van 1862 gevonden door de toen 
13-jarige Sijbrand Lutje Hulsik.

Sijbrand is de overgrootvader van 
Ansje Platvoet-Muller, die het aan de 
Historische Sociëteit schonk.

Op de foto’s is nog iets van de deco-
ratie zichtbaar en aan de onderzijde 
zien we de letters SWISS en PR. Dit 
zouden de initialen van de maker of 
afnemer kunnen zijn.

Dergelijke, van dun porselein 
gemaakte kommetjes afkomstig uit 
China en Japan, werden door de ge-
goede burgerij gebruikt om thee 
uit te drinken.

(Afmetingen: diameter: 98 mm, 
hoogte 53 mm).

Herman van de Pieterman

‘Dagboek van 
den Gashouder-
bouw’, staat op 
de omslag. 

Dat wordt 
op de eerste 
pagina in fraai 
handschrift nog 
verduidelijkt: 
“Dagboek van 
den bouw van 
een Gashouder 
van 10.000 m³, 
uitvoerder Firma 
Gronemeijer & 
Banck, Brackwe-
de. Aanvang 
van het werk 7 
Maart 1910.

 Rond 1900 besluit de gemeente-
raad de gasfabriek van Enschede te 
verplaatsen naar het nieuw aan te 
leggen Zuiderspoor. Daaronder valt 
ook de verplaatsing van de gashou-
der aan de Beltstraat en de bouw 
van twee nieuwe gashouders.

Het handgeschreven dagboek is 
een beschrijving van de werkzaam-
heden, gebruikte materialen, cala-
miteiten en controles. Aannemers 
zijn Horstman, Schildmeijer en 
Schieving, als onderaannemer van 
Gronemeijer & Banck

Ook enkele nauwkeurig bijgehou-
den lijsten van dagelijkse loonkos-
ten zijn aan het boek toegevoegd. 
Er wordt van maandag t/m zaterdag 
gewerkt en elf uur per dag. Afhan-
kelijk van de functie en de werk-
zaamheden is het uurloon van 11 
tot 57 cent. 11 en 19 cent komen het 
meeste voor, maar soms ook 3 en 6 
cent. 

De eigenaar van het dagboek is 
niet meer bekend, maar het kwam 
in bezit van Albert Platvoet die het 
aan de Sociëteit schonk.

Nieuwe aanwinst in SHSEL-boekencollectie

Porseleinen kommetje van Lutje Hulsik

 De binnenkant van het 
kommetje.

De onderkant.  
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 Onlangs verscheen 
er een boek van 
de hand van Rudy 
Becker met de titel 
‘Vertel Menu’. Het 
boek bevat een 
groot aantal bijzondere menukaar-
ten die de familie Becker in de 
loop van decen-
nia verzamelde. 
Rudy is de zoon 
van Jan Becker 
die jarenlang 
Hotel Avion 
exploiteerde.
In deze en de 
komende num-
mers van de 
Hoesbreef zullen we een aantal 
menukaarten van Enschedese 
horecabedrijven opnemen.

Vertel Menu
 Nog altijd is er vraag naar het 

inmiddels uitverkochte boek ‘Deur-
ningerstraat Verleden en Heden’.

De His-
torische 
Sociëteit is 
voornemens 
om, indien 
er voldoende 
belangstel-
ling voor 
bestaat, een 
3e druk uit 
te brengen. 
De prijs 
voor het 332 
pagina’s tellende boek, formaat 28 x 
22 cm en kost € 29,50. 

U kunt zich hiervoor aanmelden 
bij: janbrummer@shsel.nl 

 Het menu van ’t Spotje dat 
geserveerd werd t.g.v. het 20-jarig 
bestaan van de bistro in 1994.

Deurningerstraat

 In het pand aan de Pathmossin-
gel 200-202, waar momenteel Alifa 
gehuisvest is, was in de jaren 1940 
tot ca.1970 de Twentse Elastiekfa-
briek gevestigd. In de jaren daarop 
volgend waren in dit pand Electro-
Technisch Bureau Moekotte en 
Elekroburo H. Vos gevestigd. 

Voor een verhaal in de Sliepsteen 

Oproep Twentse Elastiekfabriek

over de historie van de elastiek-
fabriek zijn wij op zoek naar oud-
medewerkers die ons kunnen 
informeren over de artikelen die er 
geproduceerd werden en die moge-
lijk nog beschikken over oud foto-
materiaal.
Uw reactie graag naar:  
janbrummer@shsel.nl  Advertentie Twentse Elastiekfabriek

 Het pand aan de Pathmossingel in de periode dat Elekroburo H. Vos er was gevestigd.

mailto:janbrummer%40shsel.nl?subject=
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