
Het	Meldpunt	Cultureel	Erfgoed	Enschede	is	een	centraal
informatiepunt,	dat	een	breed	publiek	in	de	gelegenheid	stelt
om	melding	te	doen	van	bedreigd,	onbekend	en/of
ondergewaardeerd	historisch	erfgoed	in	de	gemeente
Enschede.

De	doelstelling	van	het	Meldpunt	is	het	leveren	van	een	inhoudelijke	bijdrage	aan	het	behoud	en
waardering	van	karakteristieke,	beeldbepalende	gebouwen,	objecten,	landschappelijke
elementen	en	structuren.	Het	resultaat	van	de	melding	kan	zijn	dat	initiatieven	worden
ontwikkeld	tot	mogelijk	behoud	en/of	ontwikkeling	van	een	object.
Daarnaast	kunnen	we	via	ons	maandelijkse	Erfgoed	Magazine	en	de	website	aandacht
schenken	aan	de	melding.
Met	onze	eigen	kennis	en	de	kennis	uit	ons	(inter)nationale	en	regionale	netwerk	op	het	gebied
van	herontwikkeling,	exploitatie	&	instandhouding,	juridische	zaken	en	(digitaal)	
informatiebeheer	denken	we	graag	mee	met	het	erfgoedveld	binnen	de	gemeente	Enschede.
Met	de	inzender	van	de	melding	overleggen	wij	of	een	en	ander	geschikt	is	voor	publicatie.
Uitsluitend	met	toestemming	van	de	inzender	gaan	wij	over	tot	eventuele	publicatie.	

Het	meldpunt	is	gestart		op	1	januari	2019	en	u	kunt	uw	bericht	versturen	via	het	blokje
"Meldpunt	Cultureel	Erfgoed"	onderaan	iedere	webpagina	van	onze
website	www.cultureelerfgoedenschede.nl		of	klik	HIER

Foto's:	SCEE.
In	Nederland	was	begraven	jarenlang	de	standaard.	In	1914
vond	de	allereerste	crematie	plaats	in	Nederland.	Door	de
jaren	heen	is	cremeren	steeds	populairder	geworden.	In
Nederland	kiest	tegenwoordig	ongeveer	40%	voor	een
begrafenis	en	60%	voor	een	crematie.
Gevolg	hiervan	is	dat	er	minder	aandacht	is	voor
begraafplaatsen	en	dat	het	onderhoud	van	graven	steeds
meer	op	de	achtergrond	verdwijnt.	

Begraafplaatsen	vragen	om	veel	onderhoud	van	bijvoorbeeld
wandelpaden,	bomen	en	struiken.	Een	voorbeeld	is	de
Rooms-	Katholieke	begraafplaats	aan	de	Gronausestraat.
Natuurlijk	vindt	er	onderhoud	plaats	aan	de	wandelwegen	en
de	groenvoorziening	maar	er	zijn	veel	grafmonumenten	in
verval	en	dat	maakt	deze	begraafplaats	tot	een	desolaat
herdenkingspark.

De	R.K.	begraafplaats	is	een	historisch	monument	en	vooral
een	weerspiegeling	van	de	geschiedenis	van	Enschede	en
haar	inwoners.	De	begraafplaats	verdient	het	om
onderhouden	te	blijven	ook	al	is	begraven	meer	uitzondering
dan	regel	geworden.	Veel	grafmonumenten	staan	op	instorten
of	zijn	al	nauwelijks	meer	herkenbaar.

	

Wildvank	gevelspecialisten	
Meer	dan	90	jaar	geleden	werd	Wildvank	Gevelspecialisten
opgericht.	Een	bedrijf	dat	zich	in	die	tijd	focuste	op	het	voegen
van	nieuwbouwwoningen.	Na	90	jaar	ziet	Wildvank

Gevelspecialisten	er	anders	uit.	Het	bedrijf	heeft	zich	doorontwikkeld	tot	een	allround
gevelspecialist.	Van	advies	tot	het	herstellen	van	de	complete	gevel.
Adviseren	en	meedenken	in	een	oplossing	zijn	een	belangrijk	onderdeel	geworden.	Het
opstellen	van	meerjaren	kostenscenario’s	is	in	al	die	jaren	een	belangrijk	stuurmiddel	geworden,
helemaal	als	onderdeel	van	Resultaat	Gerichte	Ketensamenwerkingen.
Die	kennis	en	ervaring	vindt	u	ook	terug	bij	onze	medewerkers.	Onze	adviseurs	hebben	een
brede	kennis	en	kunnen	terugvallen	op	collega’s	met	specifieke	ervaring	en	opleiding.	Onze
vakmensen	zijn	all-round	inzetbaar,	maar	hebben	ook	specialismes	en	kennis,	zoals
restauratiewerkzaamheden	of	beton-	en	schadeherstel.
DIRECT	CONTACT
	+31	(0)548	–	535399
	info@wildvank.nl

Renovatiewerk
Renoveren	is	manoeuvreren	binnen	bestaande	situaties.
Renoveren	is	ook	concentreren.	Het	is	een	proces	waarbij
afspraken	maken,	overlastbeperking	en	communicatie	naar
gebruikers	continu	aan	de	orde	is.	Aanpassen	aan	de	situatie

en	flexibele	werktijden	zijn	randvoorwaarden	die	onlosmakelijk	verbonden	zijn	aan	renoveren.
Lansink	herkent	en	erkent	deze	wensen	en	vertaalt	deze	voor	u	in	een	doelgericht	plan	van
aanpak.	Bij	Lansink	zijn	deze	uitgangspunten	vanzelfsprekend,	helder	en	duidelijk.
Dit	betekent	voor	u	dat	u	zorgeloos	kunt	renoveren.
Meer	informatie;
Lonnekerbrugstraat	95
7547	AK	Enschede,
Tel:	053-435	98	63,
info@lansinkbv.nl

17.	De	nieuwe	watergoten	in	de	binnenstad.
	
De	binnenstad	van	Enschede	heeft	al	sinds	de	middeleeuwen
dezelfde	stratenstructuur.	Het	zijn	2	grote	ringen	die	gevormd
zijn	door	de	loop	van	de	2	voormalige	grachten	in	onze
binnenstad:	de	buitengracht	en	de	binnengracht.
Het	is	best	bijzonder	dat	deze	structuur	nu	nog	intact	is.	Om
de	geschiedenis	van	deze	2	ringen	-die	samen	“’t	Ei”	vormen-
zichtbaarder	te	maken	gaan	we	deze	ringen	voorzien	van	een
bijzondere	lijngoot.
Deze	goot	helpt	allereerst	bij	de	afvoer	van	overtollig	water,
maar	is	breed	genoeg	voor	een	creatieve	verfraaiing.	Nu	lijkt

het	ons	gaaf	dat	het	ontwerp	van	de	versiering	vanuit	de	stad	komt.	Daarom	vragen	wij	alle
inwoners	met	een	idee	hiervoor	hun	idee	in	te	dienen	via	www.stemvanenschede.nl.	Dit	mag
een	beeldend	ontwerp	zijn,	maar	ook	een	tekst.	Belangrijk	is	dat	het	met	Enschede	te	maken
heeft.	De	winnende	2	ontwerpen	gaan	we	vereeuwigen	op	deze	bijzondere	plekken	in	de	stad.
Bron:	Gemeente	Enschede.
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																											1.	Gemeentelijke	adviescommissie	omgevingskwaliteit

																																																					Gemeentehuis	Enschede.
Foto:	SCEE.

In	de	gemeenteraadsvergadering	van	24	oktober	2022	is	nog	geen	positief	besluit	genomen
over	het	instellen	van	de	gemeentelijke	adviescommissie	omgevingskwaliteit	Enschede.	Het
was	gemeenteraadsid	mevrouw	Margriet	Visser	van	Enschede	Anders	die	bezwaar	maakte
tegen	het	feit	dat	burgerparticipatie	in	de	commissie	niet	vertegenwoordigd	is.	Het	gaat	hier
vooral	om	het	ontbreken	van	de	erfgoedorganisaties	binnen	de	commissie.	Ofschoon	het
agendapunt	als	"hamerslag"	in	de	gemeenteraad	zou	worden	afgewerkt	is	toch	besloten	om	het
onderwerp	op	12	december	opnieuw	te	agenderen.	Mw.	Margriet	Visser	zal	daarvoor	aan	de
gemeenteraad	aanvullende	informatie	verstrekken.	De	nieuwe	commissie	zal	vanaf	1	januari
2023	adviseren	over	het	uiterlijk	van	bouwwerken,	waaronder	specifiek	ook	monumenten	en
karakteristieke	gebouwen	en	structuren.	De	advisering	door	de	huidige	monumentencommissie,
stadsbouwmeesters	en	Adviescommissie	Cultuurhistorie	Enschede	komt	hierdoor	te	vervallen.
	

COLOFON
Het	Erfgoed	Magazine	Enschede		is	een	uitgave	van	de	Stichting	Cultureel	Erfgoed	Enschede.
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Bankrelatie:
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Disclaimer
Ondanks	aan	de	samenstelling	van	deze	nieuwsbrief	bestede	zorg	kan	de	redactie	geen
aansprakelijkheid	aanvaarden	voor	de	onvolledigheid	of	onjuistheid	van	deze	nieuwsbrief.

Heeft	u	dit	Magazine	doorgestuurd	gekregen	en	wilt	u	deze	ook	zelf	ontvangen?	Aanmelden
kan	via	de	de	homepage	van	onze	website

																																																					2.	Degelijk	hekwerk.

De	Lipperkerkstraat	heeft	een	opvallend	hekwerk.	In	verleden	(1956)	stond	hier	de	Rooms-
Katholieke	meisjesschool	Maria.	De	school	werd	geleid	door	nonnen,	o.a.	zuster	Scholastica	en
zuster	Josepha.	Veel	van	de	meisjes	zaten	ook	bij	de	kabouters	en	gidsen	van	de	Jeanne	darc
groep.	
De	school	werd	degelijk	afgesloten	met	een	gietijzeren	hekwerk.	Het	was	handmatig	vakwerk
met	een	eigen	originele	uitstraling.	Daar	moet	een	smid	in	die	tijd	lang	aan	gewerkt	hebben.
	

De	foto	links
toont	de
Lipperkerkstraat
en	is	gemaakt
omstreeks
1920.	Ook	toen
stond	er	al	een
gietijzeren
hekwerk	dat
beeldbepalend
was	en
inmiddels	staat
het	er	al	meer
dan	honderd
jaar.

BOEKENSHOP.
In	onze	boekenshop	bevinden	zich	ruim	90	boeken	over	cultureel	erfgoed	en	de
historie	van	Enschede	en	Twente.	Met	de	aankoop	van	een	boek	ondersteunt	u
tevens	de	activiteiten	van	de	stichting	Cultureel	Erfgoed	Enschede.	Bent	u	op	zoek
naar	een	specifiek	boek	of	wilt	u	boeken	aan	de	stichting	ter	beschikking	stellen?
Laat	het	ons	weten.	Via	e-mail:	info@cultureelerfgoedenschede.nl.	

Klik	hier

																BOEK	VAN	DE	MAAND

															Titel:	Twente	toen	en	nu.

Soort:	In	fabriek	en	werkplaats

Schrijver[s]:	Gerard	Vaanholt
ISBN:	978-90-400-2193-0
Aantal	pagina’s:	58
Afmeting:	21x22	cm.
Conditie:	in	goede	staat
Bijzonderheden:	foto’s	in	kleur.
Uitgever:	Uitgeverij	Waanders.
Verschijningsdatum:	2009.
Prijs:	€	15,50	inclusief	verzendkosten	in	NL.

																																															3.	Renovatie	van	de	Big	Ben	in	Londen.

Wie	Londen	ooit	heeft	bezocht	kan	er	niet	omheen,	namelijk	de	Big	Ben	de	bijnaam	van	de
grote	klok	die	in	de	klokkentoren	van	het	Palace	of	Westminster	in	Londen	hangt.	De	Big	Ben	is
zowel	luid-	als	slagklok	en	is	een	van	de	zwaarste	ter	wereld,	namelijk	13.700	kilo.	Maar	ook
deze	klok	heeft	onderhoud	nodig.	In	de	zomer	van	2017	werd	bekendgemaakt	dat	de	klok	hard
aan	renovatie	toe	is.	Er	zijn	barsten	aangetroffen	in	het	mechanisme	dat	de	klok	doet	luiden	en
op	het	metaal	zit	roest.	De	restauratie	van	de	178	jaar	oude	klokkentoren	begon	in	2017	en	was
aanvankelijk	begroot	op	omgerekend	bijna	35	miljoen	euro.	De	kosten	zijn	inmiddels	bijna
verdrievoudigd	tot	ruim	90	miljoen	euro.	Er	werd	onder	meer	asbest	gevonden.De	renovatie
duurt	vier	jaar.	In	die	periode	slaat	de	klok	niet	meer	ieder	uur.	Op	hoogtijdagen,	zoals	de
jaarwisseling,	zal	de	klok	nog	wel	te	horen	zijn.	De	renovatie	is	inmiddels	afgerond.

4.	Meldpunt	Cultureel	erfgoed	Enschede.

																																		5.	Een	monumentale	begraafplaats	in	verval.

Gezien	de	ouderdom	van	vele	grafmonumenten	kunnen	wij	ons	voorstellen	dat	de
rechthebbenden	van	de	graven	niet	meer	te	achterhalen	zijn.Het	bovengronds	ruimen	van	de
vervallen	grafmonumenten	blijft	dan	nog	als	enige	optie	over	en	het	zou	de	R.K.	begraafplaats
een	aanzienlijk	mooier	en	vooral	respectvol	aanzicht	geven.

				De	monumentale	entreepoort	van	de	R.K.	begraafplaats	aan	de	Gronausestraat.

Terebinth	is	een	onafhankelijke	stichting	die	zich	inzet	voor	het	behoud	van	funerair	erfgoed	in
Nederland.	Behoud	van	en	aandacht	voor	waardevolle	begraafplaatsen	en	grafmonumenten
staat	daarbij	voorop.	Terebinth	verzorgt	informatieve	bijeenkomsten	en/of	excursies	voor
iedereen	die	geïnteresseerd	is	in	funerair	erfgoed	in	Nederland.		Ook	vindt	u	er	artikelen	over	de
historische,	juridische	en	maatschappelijke	context	van	begraafplaatsen	en	kerkhoven	-	en	van
personen	die	daar	begraven	zijn	en	herdacht	worden.

									6.	Herbestemmingssubsidie.

Tijdens	de	periode	van	1	oktober	t/m	30
november	kan	er	weer
herbestemmingssubsidie	worden
aangevraagd.	Deze	is	beschikbaar	voor
monumenten	en	gebouwen	met	een
cultuurhistorische	waarde	(geen
woonhuizen	zijn)	om	leegstand	en	verval
tegen	te	gaan.

Door	middel	van	een	haalbaarheidsonderzoek	of	interactief	of	procesgericht	onderzoek
kunnen	de	mogelijkheden	van	herbestemming	worden	verkend.	Aanvullend	kunnen	in
een	tweede	onderzoek	de	verduurzamingsmogelijkheden	worden	onderzocht.	Ook	is	het
via	deze	regeling	mogelijk	om	subsidie	aan	te	vragen	voor	het	toepassen	van
noodmaatregelen	om	het	pand	te	beschermen	tegen	weersinvloeden,	verzakking	of
instorting.																																			
Door	de	grote	vraag	naar	haalbaarheidsonderzoeken	is	door	de	Rijksdienst	voor	het
Cultureel	Erfgoed	het	subsidieplafond	voor	deze	aanvraagronde	verhoogd,	zodat	een
groter	aantal	haalbaarheidsonderzoeken	kan	worden	uitgevoerd.

																																											7.	Meervoudig	gebruik	van	kerkgebouwen.

																																											Sint-Jozefkerk	Enschede
Foto	SCEE.

Op	28	september	j.l.is	Elza	Kuijk	gepromoveerd	met	haar	proefschrift	'Tussen	erfgoed	en
eredienst:	Meervoudig	gebruik	van	vier	monumentale	stadskerken'.	
Kerkgebouwen	delen	
In	haar	proefschrift	beschrijft	Elza	Kuijk	hoe	vier	protestantse	geloofsgemeenschappen	hun
kerkgebouwen	delen	met	andere,	seculiere	gebruikers.	Meervoudig	gebruik,	noemt	Kuijk	dit
fenomeen.	Soms	neemt	een	andere	partij	de	kerk	over,	maar	het	komt	ook	voor	dat	de	kerk	in
eigendom	van	de	geloofsgemeenschap	blijft	en	alleen	het	beheer	wordt	uitbesteed.
Kuijk	onderzocht	zo’n	situatie	van	meervoudig	gebruik	in	vier	monumentale	stadskerken:	de
Geertekerk	in	Utrecht,	de	Sint-Joriskerk	in	Amersfoort,	de	Grote	Kerk	in	Zwolle	en	de	Oude	Kerk
in	Amsterdam.
Liturgie	en	het	gebouw	
Aan	de	hand	van	de	beschrijvingen	van	reguliere	erediensten	en	enkele	vormen	van
meervoudig	gebruik,	brengt	Kuijk	de	wrijving	tussen	gebruikers	in	kaart.	Verschillende	groepen
gebruikers	weten	niet	altijd	van	elkaar	hoe	ze	zich	tot	het	gebouw	verhouden.
Een	ander	effect	van	meervoudig	gebruik	is	dat	de	protestantse	gemeenschappen	zich
explicieter	tot	het	gebouw	gaan	verhouden.	Ze	worden	zich	bewuster	van	de	relatie	tussen	hun
liturgie	en	het	kerkgebouw,	juist	omdat	de	beschikbaarheid	over	de	ruimte	en	de	eigen	objecten
niet	altijd	optimaal	is.	Ook	komt	het	rooms-katholieke	verleden	van	het	gebouw	door
meervoudig	gebruik	soms	sterker	naar	voren.
Conclusie
Kuijks	studie	biedt	inzicht	in	de	gevolgen	van	ontkerkelijking	en	keuzes	met	betrekking	tot
religieus	erfgoed.	Als	bezit	van	kerkgebouwen	voor	een	geloofsgemeenschap	onhoudbaar
wordt,	dan	is	meervoudig	gebruik,	inclusief	voortzetting	van	erediensten,	een	aantrekkelijke
optie.	Zo	ontstaat	er	ruimte	voor	een	nieuwe	plaats	voor	religieus	erfgoed	in	de	Nederlands
samenleving.
Bron:	Universiteit	Utrecht.

																																																					8.	Kijk	&	vergelijk.

																															Het	voormalig	postkantoor	heeft	nieuwe	buren.
Na	een	aanzienlijke	nieuwbouw-	en	renovatieperiode	van	het	voormalige	postkantoor
(gemeentelijk	monument)	aan	de	Boulevard	1945	is	het	in	december	2022	zover	dat	het	nieuwe
bioscoopcomplex	in	gebruik	zal	worden	genomen.	Op	het	naast	gelegen	terrein	is	inmiddels	een
nieuw	appartementencomplex	gebouwd.	Het	geeft	het	geheel	nu	weer	een	compleet	aanzicht
en	de	binnenstad	van	Enschede	is	weer	een	beetje	mooier	geworden.
Foto's:	SCEE.

																									9.	Landgoederen	van	Textiel	/	Martijn's	archiefvondsten.	

																																																	10.	De	toekomst	van	de	Usseler	Es.

In	april	2021	is	het	bestemmingsplan	Usseler	Es	West	vastgesteld.	De	basisbestemmingen
agrarisch,	groen	en	natuur	zijn	daarmee	vastgelegd.	Dat	heeft	geleid	tot	een	vervolgopdracht
om	deze	bestemmingen	nader	uit	te	werken	in	een	Inrichtingsplan	ten	behoeve	van	de
gemeentelijke	gronden.	De	uitwerking	is	tot	stand	gekomen	samen	met	belanghebbenden	en
betrokkenen.	Het	plan	voorziet	in	aanplant	van	groen,	het	creëren	van	extra	waterberging,
verbeteren	van	recreatieve	fiets-	en	wandelpaden	en	verbetering	van	cultuurhistorische
elementen	zoals	“het	Mauritsbosje”.

Fotograaf	onbekend

Inleiding	en	voorgeschiedenis	
-	In	2019	is	besloten	om	een	groot	deel	van	de	Usseler	Es	niet	meer	als	bedrijventerrein	te
ontwikkelen	en	een	nieuw	bestemmingsplan	te	maken.	Dit	is	een	uitvloeisel	van	de	Regionale
opgave	Herprogrammering	Bedrijventerreinen	waarvoor	de	Raad	in	september	2019	een	besluit
heeft	genomen	met	het	raadsbesluit	“48	ha	deprogrammeren	bedrijventerrein”.
-	Op	12	april	2021	heeft	de	Raad	het	Bestemmingsplan	“Usseler	Es	West”	goedgekeurd	voor	de
zogeheten	Bolling	en	de	Westkrans.	In	het	onherroepelijke	bestemmingsplan	“Usseler	Es	West”
is	de	bestemming	“bedrijven”	op	de	Westkrans	en	Bolling	vervangen	door	agrarisch,	groen	en
natuur/natuur	inclusieve	landbouw.
-	Visie	Landelijk	Gebied	vastgesteld	op	6	juli	2021.	Uitgangspunt	hierbij	is	geweest	dat	de	es
behouden	blijft	als	eeuwenoud	landbouwgebied	en	dat	de	natuurwaarden	in	het	gebied	versterkt
worden.	Het	gebied	is	hiermee	opnieuw	onderdeel	geworden	van	het	buitengebied.	De
uitgangspunten	geformuleerd	in	de	Visie	Landelijk	gebied	(vastgesteld	op	6	juli	2021)	zijn
daarmee	leidend	voor	het	opstellen	van	het	nieuwe	Inrichtingsplan.	Dat	betekent	dat	er,	met	het
oog	op	de	inrichting,	is	gezocht	naar	goed	evenwicht	tussen	het	beschermen	en	het	versterken
van	de	groene	en	blauwe	structuren	in	het	gebied	(de	Groene	Pijler)	en	het	benutten	van	de
ruimte	voor	recreatie	en	landbouw.

																																																	Usseler	Es	kleinschalige	landbouw.
Foto:	SCEE.

Gronden	Bolling	inzetten	voor	duurzame	landbouw	
De	gemeente	gaat	haar	eigen	agrarische	gronden	op	de	Bolling	inzetten	voor	grootschalige
circulair/duurzame	landbouw.	Voor	de	gemeentelijke	gronden	op	de	Westkrans	met	een
natuurbestemming	is	ook	natuur	inclusieve	landbouw	mogelijk.	Hiermee	wordt	tevens	een
bijdrage	geleverd	aan	CO2-reductie,	bevordering	bodemkwaliteit,	biodiversiteit	en	een	positieve
bijdrage	aan	het	stikstofvraagstuk	(compensatie	ten	behoeve	van	de	ontwikkeling	op	het
bedrijvenpark	Morshoek	(voormalige	Oostkrans).

Foto:	SCEE.

Mauritsbosje	
Opmerkelijk	item	met	cultuurhistorische	waarde	in	de	Usseler	Es	(anekdotische	waarde)	is	het
Mauritsbosje.	Deze	plek	zou	een	rustplaats	geweest	zijn	van	prins	Maurits	tijdens	de	Tachtig
jarige	Oorlog.	In	het	inrichtingsplan	wordt	het	gebied	rond	het	bosje	en	de	markeringssteen
aangepast	en	vergroot.	Ook	wordt	er	een	bord	op	deze	plek	geplaatst	die	het	verhaal	van	prins
Maurits	verteld	(educatief).	De	kosten	voor	deze	aanpassing	zullen	worden	gedekt	uit	budget
voor	het	landelijk	gebied.

																																				Ook	een	accent	op	recreatie	op	de	Usseler	Es.	
Foto:	SCEE.
Het	inrichtingsplan	is	mede	tot	stand	gekomen	door	participatie	van	belanghebbenden,
bewoners	van	de	Westkrans	en	Bolling	en	betrokkenen	die	hebben	meegedacht	over	het
nieuwe	Inrichtingsplan.	Daarmee	heeft	dit	plan	draagvlak	bij	bewoners,	betrokkenen	en	andere
belanghebbenden.
Klik	HIER	voor	het	Usseleres	inrichtingsplan	versie	2.
Bron:	gemeente	Enschede.

																																																				11.	Blik	op	de	kerk	(2.)

																																						De	Heilige	Blasius	kerk	in	Beckum
Foto:	SCEE.
Het	lijkt	wel	of	de	dorpsraad	van	Beckum	geen	gebrek	aan	ideeën	heeft	als	het	gaat	om	het
behoud	van	de	Heilige	Blasius	kerk	en	de	nieuwe	invulling	daarvan.	Aanvankelijk	zou	de	kerk	in
Beckum	al	met	ingang	van	1	juli	de	deuren	sluiten.	Later	is	het	parochiebestuur	teruggekomen
op	die	datum	en	was	het	een	tijd	lang	niet	bekend	wanneer	het	godshuis	haar	deuren	zou
sluiten.	Maar	nu	verschaft	het	parochiebestuur	dan	toch	duidelijkheid.	Aan	het	eind	van	dit	jaar
valt	definitief	het	doek	voor	de	kerk.	De	Heilige	Blasius	blijft	open	tot	1	januari	2023,	zo	heeft	het
parochiebestuur	bekendgemaakt.

Opvallend	is	dat	er	vanuit	de	bewoners	van
Beckum	te	kennen	is	gegeven	dat	men	een
deel	van	de	kerk	wil	behouden	als
bezinningsruimte.	De	kerk	blijft	kennelijk	een
onlosmakelijk	deel	van	de	bevolking	waarbij
men	wel	open	staat	voor	bijvoorbeeld
woningen,	een	multifunktioneel	centrum	of
verschillende	bedrijven.	Op	dinsdag	15
november	is	er	voor	inwoners	van	Beckum
een	bijeenkomst	waar	gezamenlijk	ideeën
kunnen	worden	uitgewisseld	over	de
toekomst	van	de	kerk.	

Foto:	Kerkfotografie.
																																		Interieur	van	de	Heilige	Blasius	kerk	in	Beckum

																								12.	Unesco	Werelderfgoed	Hallstatt-Dachstein	Oostenrijk.

Eerst	waren	het	de	Oostenrijkers	zelf	en	later	kwamen	er	meer	en	meer	toeristen.	Sterker	nog,
er	kwam	een	opvallende	groep	architecten	langs	–	verkleed	als	toeristen	maakte	deze	groep	uit
China	wel	heel	erg	veel	foto’s	en	tekeningen	van	de	typische	details	van	de	huisjes,	de	pleinen
en	het	kerkje.	Niet	veel	later	ontstond	er	zonder	dat	de	inwoners	van	Hallstatt	het	wisten	een
complete	kopie	van	het	dorp	in	een	pretpark	in	China.	Zelfs	de	teksten	en	uithangborden	bij	de
winkels	zijn	één	op	één	gekopieerd	(alleen	wel	met	een	paar	spelfouten).

																																																		12.	De	geschiedenis	herhaalt	zich?

Het	bronzen	beeld	van	Albert	Termote	als	herinnering	aan	de	Belgische	vluchtelingen

Foto:	SCEE.

Tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	(1914-1918)	blijft	Nederland	neutraal.	Ondanks
deze	neutraliteit	treft	de	oorlog	Nederland	behoorlijk,	vooral	in	economisch	opzicht.	Het
handelsverkeer	lijdt	erg	en	al	snel	ontstaat	er	schaarste	aan	grondstoffen	en	voedingsmiddelen.
Deze	neutraliteit	heeft	nog	heel	wat	voeten	in	de	aarde:		zo	gaan	er	in	totaal	wel	vijftig
neutraliteitsverklaringen	de	deur	uit.	Hier	blijft	het	rustig,	maar	in	de	landen	om	ons	heen	woedt
de	strijd.
Nederland	is	niet	het	enige	neutrale	land	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog.	In	Europa	blijven	ook
Denemarken,	Noorwegen,	Zweden,	Spanje	en	Zwitserland	buiten	het	conflict.	De
oorlogvoerende	landen	hebben	hierbij	soms	belang.	Via	Nederland	worden	bijvoorbeeld
krijgsgevangenen	uitgewisseld.

Een	herdenkingsbord	van	het	verdrag	van
Versailles	waarmee	de	Eerste	Wereldoorlog
in	1918	werd	beëindigd.
	

Dat	Nederland	neutraal	was,	betekende	niet
dat	we	helemaal	geen	last	hadden	van	de
oorlog.	Nederland	had	als	taak	vluchtelingen
van	beide	fronten	op	te	vangen,	wat	leidde
tot	sociale	en	economische	problemen.
Nederland	mobiliseerde	het	leger	en	meer
dan	tweehonderdduizend	mannen	moesten
Nederland	beschermen	tegen	een	eventuele
vijandelijke	aanval.
In	de	loop	van	de	oorlog	werden	er	steeds
meer	soldaten	gemobiliseerd	en	in	1918
waren	er	een	half	miljoen	soldaten	onder	de
wapenen.	Daarmee	was	een	aanzienlijk
budget	gemoeid	uit	de	staatskas.	In	Den
Haag	deed	de	regering	er	alles	aan	om
Nederland	neutraal	te	houden	en	dat	ook	te
laten	zien,	dat	ging	nog	niet	zo	makkelijk
omdat	er	generaals	waren	met	pro-Duitse
	sympathieën.
Maar	zij	moesten	naar	het	parlement	en	de
regering	luisteren,	die	koste	wat	kost	de
neutraliteit	wilden	bewaren.
	

Alle	politieke	partijen	steunden	de	regering
en	zetten	hun	meningsverschillen	onderling
opzij	in	de	periode	van	1914	tot	1918.
Nederland	heeft	daardoor	geen	last	gehad
van	grote	schade	en	verliezen	van
onschuldige	mensenlevens.
	

Video	van	1Twente	over	boeken	die
geschonken	zijn	aan	Enschede	als	dank
voor	de	opvang	van	Belgische	vluchtelingen.

KLIK	HIER
	

Toen	de	Duitsers	in	aantocht	waren,	vluchtte	naar	schatting	een	miljoen	Belgen	naar	het	veilige,
neutrale	Nederland.	Ze	gingen	ook	naar	Engeland	en	Frankrijk,	want	die	vochten	immers	tegen
de	Duitsers	en	zouden	hen	helpen.	In	Nederland	kwamen	de	meeste	Belgische	vluchtelingen
terecht	in	Zeeland,	Limburg	en	Noord-Brabant.	Na	de	val	van	Antwerpen	had	er	een	grote
uittocht	plaats	van	Belgen	die	in	Nederland	onderdak	zochten.	In	oktober	1915	kwamen	600
vluchtelingen	aan	in	Enschede.	Zij	werden	in	scholen	en	ziekenhuizen	ondergebracht.	In	het
begin	werden	ze	opgevangen	door	gewone	burgers	die	ze	in	hun	eigen	huizen	lieten	wonen.	Er
werd	geld	ingezameld,	maar	de	vluchtelingen	bleven	komen.	Er	was	nauwelijks	voedsel	en
huisvesting,	dus	moest	de	regering	zich	ermee	bemoeien.	De	noodhulp	moest	in	goede	banen
worden	geleid,	en	de	gevluchte	Belgen	werden	zoveel	mogelijk	over	heel	Nederland	verspreid.
Alle	provincies	samen	moesten	voor	hen	zorgen,	door	middel	van	de	opgerichte
vluchtelingenkampen.
Eind	1918,	begin	1919	was	België	voor	de	meeste	mensen	weer	een	veilig	thuisland.	

																																					13.	Zwem-	en	badinrichting	der	firma	Van	Heek	&	Co.	(1.)

De	oprichting	van	een	zwembad	was	het	initiatief	van	de	textielfabrikant	G.J.	van	Heek.	De
reden	tot	de	oprichting	vond	de	heer	G.	J.	van	Heek	in	het	feit,	dat	een	regelmatig	gebruik	van
baden	veel	oorzaken	tot	ziekten	wegneemt	en	in	zijn	openingsrede	op	1	juli	1892	gaf	het
Engelse	spreekwoord	„prevention	is	better	than	cure",	door	ZEd.	in	deze	rede	uitgesproken,	ten
volle	de	reden	tot	de	oprichting	weer.
Het	doel	van	de	oprichting	was	de	arbeiders	en	arbeidsters,	werkzaam	in	de	fabrieken	van	de
firma,	kosteloos	in	staat	te	stellen	om	te	kunnen	baden,	waartoe	kuip-	en	douchebaden	en	een
zwembassin	(dit	laatste	gedurende	de	zomermaanden)	de	gelegenheid	bieden,	doch	tevens	om
ook	andere	inwoners	van	Enschede	en	omstreken	tegen	een	niet	hoog	tarief	van	deze	inrichting
gebruik	te	kunnen	doen	maken.

De	andere	textielbaronnen	in	Enschede
lachten	hem	uit	toen	hij	met	zijn	plannen
voor	een	badhuis	annex	zwembad	kwam.
Maar	Gerrit	Jan	van	Heek	was	niet	voor
niets	de	machtigste	man	in	de	stad.

Hij	had	een	bredere	visie	dan	zijn	collega’s	-
concurrenten.	Investeren	in	goede
voorzieningen	betaalde	zich	dubbel	en
dwars	terug.	Het	bond	de	arbeiders	aan	het
bedrijf	en	hield	ze	gezond	zodat	ze	harder
konden	werken.

De	schenkingen	waren	aftrekbaar	voor	de
belasting	terwijl	het	omzetten	van	een
landgoed	naar	een	openbaar	park	fiscaal
zeer	aantrekkelijk	was.
Het	leek	allemaal	op	weldadigheid	maar	de
ware	aard	kwam	tevoorschijn	bij	een
staking.
Dan	pasten	de	heren	de	UITSLUITING	ook
wel	HET	TWENTSE	STELSEL	genoemd,
toe.
	

Dat	betekende	dat	wanneer	bij	één	fabriek	werd	gestaakt,	ook	de	andere	fabrieken	sloten	en	de
arbeiders,	ook	al	hadden	die	niets	met	de	staking	te	maken,	naar	huis	werden	gestuurd	en
zonder	loon	zaten	zolang	de	staking	duurde.	Hiermee	zette	men	extra	druk	op	de	stakers	om
hun	acties	op	te	geven:	zij	waren	er	dan	immers	de	oorzaak	van	dat	collega’s	zonder	werk
kwamen.
Zelfs	bij	de	conservatiefste	werkgevers	in	het	land	werd	dit	als	een	onmenselijke	maatregel
beschouwd,	maar	daar	hadden	de	textielbaronnen	geen	boodschap	aan.	Er	moest	duidelijk
worden	gemaakt	wie	het	hier	voor	het	zeggen	hadden.

In	1892	opende	de	Zwem-	en	Badinrichting
in	het	bijzijn	van	een	keur	aan	notabelen
waaronder	burgemeester	Edo	Bergsma	de
deuren	van	de	badhokjes.

Werknemers	van	de	firma	Van	Heek	waren
verplicht	eens	per	week	een	gratis	stort-	of
kuipbad	te	nemen,	zwemmen	was	vrij.	Ook
buitenstaanders	waren	welkom	maar
moesten	wel	betalen.

Het	bad	was	het	tweede	in	zijn	soort	in
Nederland	en	in	die	tijd	een	groot	succes.

Overigens	was	het	niet	alleen	Van	Heek	in
Enschede	maar	ook	Machinefabriek
gebroeders	Stork	en	Co	bouwde	in	1888	in
Hengelo	een	gezamenlijk	badhuis	voor	alle
werknemers	van	Stork	die	zelf	niet	over	een
badkamer	of	een	douche	beschikten.

Wordt	vervolgd.

																																																			14.	Energiecrisis	en	erfgoed.

Foto:	RCE,	plaatsen	van	voorzetramen.
	 	
De	energieprijzen	stijgen	enorm	en	dit	treft	iedereen,	ook	eigenaren	van	monumentale
woonhuizen	en	buitenplaatsen.	Zij	bellen	en	mailen	ons	met	de	vraag	hoe	zij	de	komende
winterperiode	door	kunnen	komen	of	hun	exploitatie	rond	moeten	krijgen.

De	RCE	wil	graag	zijn	kennis	en	ervaring	inzetten	om	te	helpen	het	energieverbruik	te
verlagen.	Daarom	staat	er	nu	een	nieuw	onderwerp	op	onze	website:	Energiecrisis	en	erfgoed.
Hier	staan	kortetermijntips	in	over	energie	besparen	en	informatie	over	de	invloed	van
binnenklimaat-maatregelen	op	het	erfgoed.

En	denk	ook	eens	aan	lokaal	bijverwarmen	door	bijvoorbeeld	een	infraroodpaneel.	Verder	deelt
de	RCE	speciaal	voor	monumenteigenaren	informatie	over	energie	en	erfgoed	op	de	website
Monumenten.nl.
Meer	informatie	over	dit	onderwerp?	Klik	HIER

																																																											15.	Erfgoed	Enschede.

Foto/Logo:	gemeente	Enschede.

De	website	Erfgoed	Enschede	(www.erfgoedenschede.nl)	is	een	initiatief	van	de	gemeente
Enschede	in	samenwerking	met	verschillende	partners	waaronder	de	Stichting	Cultureel
Erfgoed	Enschede.
Op	de	website	zijn	archieven	te	raadplegen	en	kunt	u	verhalen,	foto’s	en	filmpjes	bekijken.
Erfgoed	Enschede	gaat	over	de	geschiedenis	van	stad	en	land	en	verbindt	heden	met	verleden.
De	kennis	van	bezoekers	is	hierbij	een	belangrijke	schakel.	Iedereen	kan	daarom	zijn
erfgoedverhalen	delen.
Klik	HIER	voor	de	website	Erfgoed	Enschede.

																																																		16.	Torenbeklimming	Grote	Kerk.

Foto:	SCEE.

Beklim	op	6	november	a.s.	samen	met	StadsBeiaardier	Esther	Schopman	de	toren	van	de
Grote	Kerk	op	de	Oude	Markt.	Op	elke	verdieping	vertelt	ze	iets	over	de	geschiedenis	van	de
toren	en	de	klokken.	Je	ziet	hoe	het	instrument	bespeeld	wordt	en	mag	misschien	zelf	wel	een
paar	noten	meespelen!

Reserveren	is	verplicht	en	kan	HIER	

																																											18.	Het	spookt	niet	meer	in	Hertme.

Aan	de	Lodiek	Landen	in	Hertme	stond	een
bijzonder	gebouw,	vanaf	1969	een
rijksmonument,	het	Oude	Grotenhuys.
Oorspronkelijk	was	‘t	Grotenhuys	een
havezate,	de	eerste	vermelding	stamt	uit
een	akte	van	1437.	Omdat	de	eigenaren	het
geslacht	Averhagen	en	Mulert	tijdens	de
reformatie	trouw	blijven	aan	het	katholieke
geloof	raakt	de	havezate	ernstig	in	verval	en
in	1718	wordt	de	havezate	verkocht	aan	de
familie	Schele	die	op	de	het	Weleveld
tussen	Borne	en	Zenderen	woonde.			
De	vermelding	‘oude’	geeft	aan	dat	het
gebouw	oorspronkelijk	bestemd	is	als
huisvesting	voor	de	oudere	generatie	die
plaats	heeft	gemaakt	voor	de	komende
eigenaren.	Uit	onderzoek	van	de	gebinten
blijkt	dat	het	gebouwd	is	in	de	herfst/winter
van	1580/1581.	In	de	loop	van	de	jaren	heeft
het	gebouw	niet	alleen	dienst	gedaan	als
woonhuis	maar	ook	als	spieker,	kunstatelier
en	schuur	voor	het	vee	of
landbouwwerktuigen.
	 																Adres	van	het	Spookhuis

Maar	de	meest	bijzondere	bestemming	was	die	als	schuilkerk	voor	de	overwegend	katholieke
bevolking	van	Hertme.
In	1665	arriveert	Gerardus	Potcamp	op	’t	Grotenhuys	in	Hertme.	Hij	is	de	eerste	katholieke
geestelijke	in	Borne	en	wordt	gezien	als	de	eerste	pastoor	van	Hertme.	Heimelijk	verzorgt	hij	in
’t	Oude	Grotenhuys	vieringen.	Volgens	de	overlevering	werd	‘s	nachts	tijdens	de	kerkdiensten
door	‘witte	wieve’	rondom	het	huis	gespookt	om	ongewenst	bezoek	op	een	afstand	te	houden.
De	naam	‘Spookhuis’	is	geboren.

Foto's:	SCEE.

Eind	1970	raakt	het	monument	langzaam	in	verval.	Het	woongedeelte	wordt	gesloopt	en	het
huis	wordt	gebruikt	als	veestalling.	Het	komt	klem	te	liggen	tussen	grote	schuren	en	stallen	en
het	verval	gaat	verder	omdat	er	geen	onderhoud	meer	wordt	gepleegd.

Gelukkig	is	er	een	tweede	leven	voor	het	Spookhuis.	De	Stichting	Theater	en	Cultuur	in	Hertme
verplaatst	in	2018	met	inzet	van	veel	vrijwilligers	het	gebouw	400	meter	naar	het	terrein	van	het
Openluchttheater	in	Hertme.	Het	wordt	steen	voor	steen	zo	vakkundig	gerestaureerd	dat	de
status	van	Rijksmonument	behouden	blijft.	Het	gebouw	wordt	nu	gebruikt	voor	culturele
doeleinden	in	combinatie	met	het	Openluchttheater.			
Het	spookhuis	is	gelegen	aan	de		Hertmerweg	31,	7626	LV	Hertme

												19.	De	Oostendorper	watermolen	in	Haaksbergen	meer	dan	een	bezoek	waard.

Foto:	SCEE.

De	Oostendorper	watermolen	is	gebouwd	in	1548.	Het	is	een	dubbele	waterradmolen;	op	de
rechteroever	staat	een	korenmolen	met	twee	raderen	en	op	de	linkeroever	een	oliemolen	met
één	rad.	Het	is	juist	deze	combinatie	die	de	molen	zo	bijzonder	maakt.
In	1946	werd	de	oliemolen	door	hoog	water	geheel	weggeslagen	en	daarna	in	1950
gerestaureerd.	Sinds	1946	is	de	molen	eigendom	van	de	gemeente	Haaksbergen.	Na	een
grondige	restauratie	in	1987-1988	is	de	molen	in	zijn	oorspronkelijke	staat	hersteld	en	in	mei
1988	door	heer	Winsemius,	oud-minister	van	Volkshuisvesting,	voor	het	publiek	opengesteld.
Openingstijden:
Van	1	oktober	tot	1	april
Woensdag	en	zaterdag	14.00	tot	16.00	uur.
Adres:
Watermolenweg	2
7481VL	Haaksbergen

																																20.	Nieuwe	website	Toekomst	Religieus	Erfgoed.

																													Voormalige	kapel	in	ziekenhuis	de	Stadsmaten

Op	25	oktober	2022	is	de	vernieuwde	website	van	Toekomst	Religieus	Erfgoed	gelanceerd.
Deze	website	heeft	als	doel	een	informatiebron	te	worden	voor	kerkorganisaties	en	gemeenten
die	zoeken	naar	mogelijkheden,	inspiratie	en	kansen	voor	haar	religieuze	erfgoed.	De	website
geeft	een	vervolg	aan	het	succesvolle	programma	Toekomst	Religieus	Erfgoed	(2019-2021)
waarin	240	Nederlandse	gemeenten	begonnen	zijn	aan	hun	eigen	kerkenvisie.	Speciale
pagina's	worden	er	gewijd	aan	kerkinterieurs	en	duurzaamheid.
Bezoek	de	website	voor	informatie	over	hoe	een	kerkenvisie	op	te	zetten	of	uit	te	voeren.	Of
raak	geïnspireerd	door	de	voorbeelden	van	succesvol	religieus	gebruik,	meervoudig	gebruik	en
herbestemming.
Klik	HIER	voor	de	vernieuwde	website

Stichting	Cultureel
Erfgoed	Enschede
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