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Het oorlogsmonument van Enschede: een beeldengroep van Mari Andriessen, waar ieder jaar
op 4 mei de plechtigheid van de Nationale Dodenherdenking plaatsvindt.

CONCEPT V6-23mei.2020.
Dit jaar 2020 is het 75 jaar geleden dat Enschede bevrijd werd van de Duitse
bezetter. De stichting cultureel erfgoed Enschede wil aan dit herdenkingsjaar
bijzondere aandacht schenken. In een aantal publicaties willen wij u informeren over
wat zich in de oorlogsjaren heeft afgespeeld in Rijks en gemeentelijke monumenten
in Enschede. Het zijn bijzondere verhalen geworden die soms ons
voorstellingsvermogen te boven gaat maar zeer de moeite waard zijn om er kennis
van te nemen, Wij willen monumenteigenaars en personen die aan deze
publicaties hebben meegewerkt hierbij bedanken voor hun medewerking aan deze
serie publicaties .
In deze aflevering het verhaal van Villa Stokhorst het voormalige bezit van de
familie Jannink en inmiddels een Rijksmonumnt..

Villa Stokhorst Rijksmonument.

De villa Stokhorst is in 1913 in opdracht van Gerhard Jannink gebouwd door de
architect K.P.C. de Bazel. het landhuis kwam vlak voor de eerste wereldoorlog
gereed en zou als buitenhuis dienst doen. De familie Jannink verbleef in de
winterperiode in haar huis aan de Langestraat, in de volksmond het Janninkhuis.

Foto boven: Gerhard en Tini Jannink de
initiatiefnemers van de villa Stokhorst.
Foto rechts: Architect K.P.C. de Bazel werd
naast Berlage bekend voor de Nederlandse
architectuur. Hij ontwierp onder andere de
Synagoge in Enschede.

In april 1944 werd Het Stokhorst door de bezetters gevorderd. Op dat moment werd
de villa bewoond door de dames Tini Jannink-van Heek en Bertha Jordaan-van
Heek, alsook de oudste dochter Christie, die haar woning bij het bombardement op
22 februari 1944 had verloren. Bij dit bombardement op Enschede werden per
vergissing tientallen brisantbommen afgeworpen door Engelse vliegtuigen die door
een navigatiefout in de veronderstelling waren dat ze boven de Duitse stad Bocholt
vlogen. De wijk Pathmos en de binnenstad van Enschede werden hierdoor zwaar
beschadigd.
Na de vordering van villa Stokhorst door de Duitsers vertrokken Bertha Jordaan van
Heek en Tini Jannink van Heek naar het buitenhuis 'De Braamberg' bij Vasse. Maar
ook daar werden zij uitgezet door de Duitse bezetters en werd de winter verder
doorgebracht op het theehuisje op het landgoed 'Het Springendal'.
Bertha Jordaan van Heek was de eigenaar van Haus Welbergen een middeleeuwse
waterburcht en de villa Jordaan in Witteringen Duitsland waar ze woonde. Haar
echtgenoot Jan Jordaan ( bankier in Parijs) was in 1935 op 61 jarige leeftijd
overleden.

Foto boven:
De geüniformeerde vrouwelijke personeelsleden van de Duitse Luftwaffe ook wel
Blitzmadel of grijze muizen genoemd waren gestationeerd in de villa Stokhorst.

Woonkamer Villa Stokhorst ( foto Rijksdienst cultureel erfgoed)

Het Stokhorst werd nu bewoond door grote aantallen vrouwelijke personeelsleden
van Duitse Luftwaffe, ook wel grijze muizen genoemd. Tijdens de bevrijding op 1
april 1945 werd er op het Stokhorst hevig gevochten tussen Engelsen en Duitsers
waarbij ook enkele doden vielen.
Tot grote vreugde van de familie Jannink kwam zoon Ats uit Engeland als Brits
officier en als bevrijder naar Enschede . Hij is geboren op 1 december
1904 in Enschede. Beroep: textielfabrikant, directeur G. Jannink & Sons Ltd,
Darwen, Manchester. Opleiding: bedrijfseconomie in Amsterdam. Hij is overleden
op 8 maart 1975 in Ross-On-Wye, Herefordshire, hij was toen 70 jaar oud.
Moeder Tini, reeds 80 jaar oud, houdt zich intensief bezig met de exploitatie van
haar landgoed Het Springendal. Daar worden gronden ontgonnen t.b.v. de
landbouw en er wordt een recreatiegebied geschapen voor fabrickspersoneel en
vele anderen. De jonge aanplant voor de bossen wordt in de tuin van het Stokhorst
voorgekweekt. Als de eerste van haar kleinkinderen gaat trouwen, wordt het
trouwdiner op het Stokhorst gehouden. Op zondagavond zijn er regelmatig
familieontvangsten.
Ondanks haar vergevorderde leeftijd is Tini onvermoeibaar. Wanneer de fusie van
Gerh.Jannink en Zonen en Gebr. van Heek / Schuttersveld tot stand komt, treedt zij
af als commissaris en wordt zij opgevolgd door haar zoon ir.Gerhard, die juist zijn
taak als directeur heeft neergelegd. Op 24 april 1965 viert deze sterke vrouw haar
90e verjaardag.
Er zijn zorgen, haar enig overgebleven oog moet geopereerd worden en zij kan na
deze operatie vrijwel niets meer zien. Het is uiterst moeilijk om nog hulp te vinden
voor een zeer oude dame in een groot huis. In januari 1968 sterft zij en komt de
familie nog eenmaal voltallig op het Stokhorst bijeen.
Kort daarop wordt het huis verhuurd aan de Conet (Coöperatieve Vereniging
Nederland Export combinatie voor textielprodukten), opgericht door een drietal
concerns, n.l. Schuttersveld , Texoprint en Nijverdal-Ten Cate, met als doel de
export op Oost Europa te bevorderen.

Foto boven: Villa Stokhorst na de oplevering in 1913. (foto uit de collectie van Bert
Jannink)
Sinds 2010 is de villa eigendom van Bernard ten Doeschot, eigenaar van een
duurzame investeringsmaatschappij Infestos die in de villa kantoor houdt.
Na verwerving werd er in nauw overleg met gemeente Enschede, architecten en
aannemers een plan uitgewerkt om het landgoedhuis te restaureren en in originele
staat terug te brengen. Zowel voor de buitenzijde als de binnenzijde is er met zorg
gekozen voor originele en duurzame materialen, zodat de toekomst van dit unieke
landgoed gewaarborgd is.
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De familie Jannink.
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