Geschiedenis van Enschede 1 Eerste bewoners van Enschede zwervende jagers-verzamelaars

12

Johan Rudolph Thorbecke
op de bres voor spoor in Twente

Honderden malen ben ik in mijn schooljaren door het Bouwhuistunneltje
gefietst, op weg naar vrienden en vriendinnen, of naar een voetbalwedstrijd
van Rigtersbleek, om Wim Bleijenberg en Gerrit Trooster te zien gloriëren.
Ook koos ik vaak de weg door het tunneltje als ik naar school,
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De SS (Staatsspoor)
wilde niet dat haar
station in Enschede
door een andere
maatschappij werd
gebruikt. Daarom
kwam er een tweede
station, Noord, aan het
Fortuinplein.

Het Enschedees Lyceum fietste, het nieuwe gebouw
bij De Kotten. Dat tunneltje, prachtig geschilderd
door Klaas Bernink, had een gekke geschiedenis,
vond ik zeker een halve eeuw later, toen ik in de historie van het spoor in Enschede dook en al gauw ontdekte dat het tunneltje was gebouwd om een eind te
maken aan een ruzie.1
Dat zat zo. Op 1 juli 1866 kreeg Enschede een
spoor en een station, aan de Oosterlijn die via Hengelo naar Zutphen liep. Jaren later wilden vooral
textielfabrikanten een lijn van Twente naar de Achterhoek. Ze richtten in 1881 de Geldersch Overijsselsche Locaal Spoorweg Mij, de GOLS, op.2 Er rees
een probleem, toen het Staatsspoor haar station
in Enschede niet open stelde voor de treinen van
de concurrent. Er viel zelfs niet te praten over een
GOLS-station op het terrein van de SS, het Staatsspoor weigerde elke medewerking, uit concurrentieoverwegingen maar ook omdat die oplossing een
ferme ingreep zou vereisen in het Volkspark. De
GOLS bouwde uiteindelijk een eigen station, aan de
noordkant van het SS-station, aan het Fortuinplein,
mede op verzoek van enige fabrikanten, want hun
fabriek kon dan een eigen aansluiting op het spoor
krijgen. De twee spoorlijnen, die naar Hengelo en
die naar Boekelo, Haaksbergen en verder, konden
elkaar kruisen via de zogenoemde Twekkelerpoort,
voor Enschedeërs het Bouwhuistunneltje, genoemd
naar het café, enkele stappen verder.3
Pleidooi van Thorbecke
Het had overigens wel erg lang geduurd eer Enschede
een spoorverbinding kreeg. Het waren vooral de fabrikanten die bleven aandringen en daarbij steun
kregen van Johan Rudolph Thorbecke, de staatsman
met wie enige fabrikanten een goede relatie hadden. Na een bezoek aan Twente in 1854 was Thorbecke overtuigd. Tijdens de begrotingsdebatten in
de Tweede Kamer, kort voor de kerstdagen, onder-
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steund ook door ervaringen van vrienden uit de
streek, vroeg de staatsman aandacht ....
....voor een tak van nijverheid, die tegenwoordig
de eerste nijverheid van de wereld is, gelijk de
handel daarin, na den graanhandel de eerste, de
voornaamste, de uitgebreidste aller takken van
verkeer. Het is de katoenfabriek.

Als deze industriestreek een spoorwegverbinding
kreeg, zou de steenkoolprijs tot minder dan de helft
dalen en was het vrachtverkeer naar de havens versneld. De Kamerleden luisterden, maar snelle acties
bleven uit, vele jaren lang. Intussen struikelde er
zelfs een kabinet, in 1858.4
Omstreeks 1840 was Twente in ons land een afgelegen streek. Dat ontdekten dominee Joost Hiddes
Halbertsma uit Deventer en zijn vriend mr. B.W.A.E.
Sloet tot Oldhuis, burgemeester en gemeentesecretaris van Hengelo, die in 1837 een rondreis maakten door Twente en het aangrenzende Münsterland.
Ze ontdekten hoe geïsoleerd Twente was, afgesloten
van ‘de meer beschaafde gedeelten der Nederlanden’.
Niemand kwam er, als hij er niets te zoeken had. Halbertsma schreef:
Die barre, eenzelvige, eindelooze vlakten lokten
voormaals geen enkelen vreemden uit, om
hier bezoeken tot zijnen vermaak af te leggen.
Niemand kwam er dan voordeelshalve en zelfs
in de provincie Overijssel noemde men deze
oorden voormaals den Achterhoek, gelijk men
de bewoners der steden hoorde spreken van
een Achterom. Geene rivier, geen kanaal, geen
straatweg doorsneed dit land of verenigde het met
de overige Nederlanden, waarvan de bewoners
door hunne ongebaande en slecht onderhoudene
wegen zo goed als gescheiden waren. 5

De gebrekkige verkeersverbindingen – geen spoor,
geen vervoer over water, slechte wegen – belemmer-

‘Eerste nijverheid van de wereld’
In 1846, leek het erop, dat Enschede spoedig uit haar
isolement zou worden verlost, want de in Oldenzaal
verschijnende Twentsche Courant meldde op 7 februari 1846 verheugd, naar aanleiding van het bezoek
van de Gouverneur van de Koning in Overijssel J.D.
graaf van Rechteren van Ahnem aan Enschede:

lid van de Tweede Kamer.9 Burgemeester Lambertus
ten Cate van Enschede bezocht in Den Haag de politicus en nodigde hem uit in de zomer van 1854 naar
Enschede te komen.10 Thorbecke, geboren in Zwolle,
had mede door zijn contacten met de familie Blijdenstein in de loop der jaren een zwak ontwikkeld voor
Twente en zegde toe te komen. In Enschede wachtte
Thorbecke op 29 juni 1854 op Het Amelink ‘een hartelijke ontvangst der familie Blijdenstein’, zoals hij
zijn echtgenote schreef. Het maal gebruikte hij thuis
bij burgemeester Ten Cate. De volgende dag bezocht
hij zes fabrieken in Enschede, waaronder de stoomweverij van de burgemeester en het magazijn van het
bedrijf van Hendrik Jan van Heek, H.J. van Heek &
Zonen. Vermoeid kwam hij ’s avonds thuis op Het
Amelink. De volgende dag was de Haagse bestuurder
eregast bij het diner in de Groote Sociëteit, waarvoor
zo’n vijftien gasten waren uitgenodigd.11 De lobby
kreeg eind van dat jaar een vervolg in de Tweede Kamer, toen Thorbecke de belangen van de Twentse
textielindustrie bepleitte.
De volgende jaren gebeurde er weinig. De spoorverbinding bleef een droom voor de Twentse ondernemers. Thorbecke vroeg op diverse tijdstippen in
Den Haag aandacht voor de spoorwegverbindingen,
ook die met het Duitse achterland, voor het vervoer
van steenkolen naar de textielfabrieken. In augustus
1858 ontmoetten Blijdenstein en zijn Oldenzaalse
collega C.T. Stork, directeur van de weverij C.T. Stork
& Co., Thorbecke in Den Haag en vestigden uiteraard
diens aandacht op de verlangens van de fabrikanten.12 Stork, de Oldenzaalse textielfabrikant H.P.
Gelderman en hun collega G. Salomonson uit Nijverdal richtten in augustus 1862 de N.V. Spoorwegmaatschappij Almelo-Salzbergen op, die met steun
van de Nederlandse en Hannoveraanse regering de
aanleg bepleitte van de zestig kilometer lange spoorweg tussen Almelo en Salzbergen, die de spoorwegnetten van beide landen met elkaar zou verbinden.
Deze lijn was voor Twente van groot belang, want
daarmee was het kolenprobleem opgelost, want uit
Ibbenbüren konden dan steenkolen worden aangevoerd, en de afstand tussen Almelo en Enschede was
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den in sterke mate de groei en bloei van de handel
en nijverheid in het algemeen en die van de textiel
in het bijzonder. De aanvoer van steenkolen, grondstoffen (ruwe katoen), halffabrikaten (garens) en de
verzending van de geweven stukken kostten veel
geld en verliepen traag.6 Steenkolen, voor de stoommachines in de spinnerijen en weverijen, werden tot
de jaren zestig van de negentiende eeuw aangevoerd
met een door een paard getrokken wagen.
Enschede kreeg omstreeks 1860 elk jaar bijna
achttien miljoen kilo kolen voor haar textielfabrieken. De steenkool kwam per schip uit Engeland,
uit het Duitse Ruhrgebied en uit Ibbenbüren, een
stadje tussen Rheine en Osnabrück. Vanuit Deventer en Zwolle werden de brandstoffen per zomp over
het Overijssels Kanaal, de Vecht of de Regge, naar
Almelo of Carelshaven in Delden vervoerd. Vrachtrijders hadden dan nog vanuit Almelo vijf uur en vanuit Delden drie uur nodig om de kolen in Enschede
te krijgen. Dichterbij waren de steenkolen uit Ibbenbüren, die over de weg werden aangevoerd. Maar dat
vervoer kostte de fabrikanten handenvol geld. Als de
kolen uit Ibbenbüren in Enschede waren gearriveerd,
bedroegen de totale kosten drie keer de aankoopprijs
van de kolen.7 Vele jaren lang snakten de textielfabrikanten daarom naar een spoorverbinding. Ook om
hun producten naar ‘de man’ te brengen, want voor
de textielfabrieken was in die tijd vooral de binnenlandse markt van groot belang. Van Heek & Co. zette
in die jaren zestig procent van haar productie af in
eigen land, daarnaast gingen nog steeds veel goederen naar Nederlands-Indië. Veel ruwe katoen kwam
uit Amerika en moest uiteindelijk ook in de Twentse
voorraadmagazijnen terecht komen. Hoe belangrijk
Amerika was voor Twente, bleek tijdens de NoordAmerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865, toen
de regio leed onder de cotton famine, omdat de aanvoer van ruwe katoen in die jaren stil kwam te liggen.

Aannemer A.G. Belt
man bouwde het
nieuwe station van
Enschede. Hier staat
hij pontificaal in het
midden op het plein
voor het station. De
aannemer is de vader
van Gerrit Beltman,
de architect die veel
textielfabrieken en
villa’s bouwde in
Twente en het Duitse
grensgebied.

Laatstleden Zaterdag, dus 31 Januari, is Zijne
Excellentie, den heer Staatsraad Gouverneur
dezer Provincie, in Enschede geweest om de
uitgebakende spoorweglinie in oogenschouw
te nemen. Naar men verneemt zal het
Stationsgebouw aan den Haaksbergerweg bij het
z.g. Koningshuis geplaatst worden.8

Maar het zou nog vele jaren duren eer Enschede de
vlag kon uitsteken. Eerst moest met kracht en overtuiging op het hoogste Haagse niveau de lobby worden ingezet. Gelukkig lagen er banden tussen Enschedese fabrikanten en Thorbecke, in de jaren vijftig
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Op 1 juli 1866
kreeg Enschede een
spoorverbinding
met het westen van
het land, en een
stationsgebouw, één
uit het boekje van het
Staatsspoor, een nieuw
type derde klasse.

niet al te ver. Op 18 oktober 1865 werd de lijn in gebruik genomen.13
Wapperende vlaggen
Het leek wel of Haagse bestuurders steeds nieuwe
uitvluchten bedachten, Enschede moest het nog
steeds zonder station stellen. Daarom stuurden ingezetenen in 1859 een verzoekschrift aan koning
Willem III:
Een kostbare tijd [...] ging verloren aan
onvruchtbare debatten, en intussen wordt de
behoefte steeds groter, en de meest verschillende
takken van ons volksbestaan lijden thans, door
het gemis van het transportmiddel, dat als een eis
des tijds kan worden beschouwd.

Groot was de vreugde, toen in augustus 1860 de wet
op de aanleg van spoorwegen werd aangenomen,
Het station in
Enschede in het begin
van de twintigste
eeuw. De mannen
zijn vermoedelijk
medewerkers van het
Staatsspoor.
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overal wapperden vlaggen, uitingen van opperste
vreugde, want nu zou het niet lang meer duren.14
Op 1 juli 1866 was het zo ver. Enschede kreeg een
verbinding met het westen van het land, en een stationsgebouw, één uit het boekje van het Staatsspoor,
een nieuw type derde klasse. Ook Hengelo had van
1866 tot 1899 zo’n station, een middengebouw met
een versierde fronton, waarin een klok was opgenomen, met opzij twee lage gebouwtjes. Dat type was
ontworpen door K.H. van Brederode, een bouwkundige die overigens als architect niet hoog stond
aangeschreven. Maar dat was niet van belang voor
Staatsspoor, er werd vooral volgens de smaak van die
tijd gebouwd en de gebouwen moesten vooral ‘economisch, deugdelijk en functioneel’ zijn. Het werk was
op 11 mei 1864 van start gegaan. Enschede ontving
de locomotief die het zand voor de spoorbaan moest
aanvoeren, met gepast feestgedruis. De bestuurders

Samenwerkende fabrikanten
Er leefden in de regio Oost-Nederland en ook elders wensen om een spoorverbinding te krijgen, zoals in de Achterhoek, waar diverse textielbedrijven
waren gevestigd. De regering schiep daartoe mogelijkheden. Op 9 februari 1878 nam de Tweede Kamer de Lokaalspoorwegnet aan, die kansen bood
voor spoorverbindingen tussen kleinere plaatsen in
Twente en de Achterhoek. Dat waren de zogenoemde
lokaalspoorwegen, met lichtere treinen die niet harder reden dan dertig kilometer in een uur en langs
onbewaakte overwegen tuften. Eén van de eerste
initiatieven betrof een spoorlijn tussen Winterswijk
en Hengelo. Daarvoor werd in 1881 de Geldersch
Overijsselsche Locaal Spoorweg Mij, de GOLS, opgericht, waarin Twentse en Achterhoekse textielfabrikanten samenwerkten.19
Maar ook deze nieuwe spoorlijn liet lang op zich
wachten. Pas op maandag 13 oktober 1884 werden
de baanvakken van Winterswijk naar Hengelo en
van Ruurlo naar Neede feestelijk geopend.20 De ver-

slaggever van Tubantia hoorde en zag in Haaksbergen het gejuich van mensen en schoolkinderen op
het perron en vreugdeschoten op straat. In Boekelo
was het station versierd. In Hengelo, het eindpunt
van de lijn, werd deze belangrijke gebeurtenis voor
deze industriegemeente – nu met twee lijnen verbonden met Enschede en de Achterhoek – gevierd in
het Beursgebouw, waar in de tuin van de schutterij
uit Utrecht en een muziekkorps uit Hengelo de stemming er in hielden.21

Op 7 december
1885 werd het zeven
kilometer lange traject
van Boekelo naar
Enschede geopend.
Deze foto, het station
met de medewerkers,
is gemaakt omstreeks
1927.
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van de gemeenten Enschede en Lonneker trokken
in een plechtige optocht naar de spoorbaan in aanleg. Terwijl de muzikanten van het regiment Dragonders uit Zutphen vrolijke volksliedjes speelden,
doopte burgemeester W.C.T. van Nahuys de trein,
die de naam Enschede kreeg.15 Bestuurders en genodigden maakten daarna een proefrit, samen met
de schoolkinderen uit Lonneker en Enschede en hun
onderwijzers.16
Op die eerste dag in juli 1866 werd de zogeheten Oosterlijn over Hengelo naar Zutphen geopend.
Het was een drukte van belang in Enschede, zevenhonderd zakenlieden en particulieren kochten een
kaartje om een reisje met de trein te maken. Elitair
was de trein nog wel, voor arbeiders waren de spoorkaartjes te duur. Gelukkig konden ze soms profiteren van bijzondere aanbiedingen, zoals de goedkope
pleziertreinen naar Amsterdam. Fabrikanten boden
hun arbeiders wel eens een plezierreisje aan, het voltallige personeel ging dan een dagje uit.17
Het stationsgebouw heeft het bijna een eeuw uitgehouden. Jarenlang was er al gesteggeld over uitbreiden en aanpassen. Al in 1895 had de toenmalige stationschef SS gevraagd in zijn dienstwoning
enkele hoognodige reparaties te doen, maar men
maakte zich niet meer druk ‘voor die oude kast’, omdat het plan voor een nieuw station klaar lag. In 1939
was er nog steeds niets gedaan, nu was ‘iedere cent
hieraan besteed, weggegooid geld’, want er lag een
plan voor en nieuw station. De oorlog kwam er tussen en zo duurde het tot 28 oktober 1950 eer dat
nieuwe station in gebruik kon worden genomen. In
1951 moest het gehele emplacement worden aangepast, want het spoorbaanvak Hengelo-Enschede
werd geëlektrificeerd. In het eerste jaar van de eenentwintigste eeuw kreeg het station zijn huidige
vorm en uitstraling.18

Zijtak naar Enschede
Toen de plannen voor de lijn van de Achterhoek naar
Twente vastere vorm hadden aangenomen, werd de
vraag actueel waar het eindpunt van de trein moest
komen, in Enschede of Hengelo. Want de Enschedese fabrikanten hadden ruim in de geldbuidels
getast en wilden in elk geval een aansluiting op de
nieuwe lijn. Besloten werd een zijtak aan te leggen
van het station in Boekelo naar Enschede, de trein
uit Winterswijk zou doorrijden naar Hengelo. Op
7 december 1885 werd het zeven kilometer lange traject van Boekelo naar Enschede geopend. Het feestje
speelde zich af op het station Enschede-Noord, waar
burgemeester Tjeerd van der Zee een toespraak hield
en wenste dat de GOLS ‘een zegen mocht zijn voor de
streken die zij doorsnijdt’.23

Dat ‘iezern peerd’ in Lonneker
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dienst van de GOLS is stopgezet, de stations langs
de lijn komen leeg te staan.....

Op de laatste trein die ’s avonds rond elf uur naar Enschede-Noord vertrok, voerde de locomotief voorop
een bord met de tekst: ‘Verzoeke van rouwbeklag
verschoond te blijven.’25

Op 10 maart 1903
werd aan de zuidkant
van de stad het Station
Zuid geopend, in
de lijn naar Ahaus,
vooral belangrijk
voor het vervoer
van steenkolen voor
de textielfabrieken.
Daarom bouwde
Gerh. Jannink & Zonen
een nieuwe fabriek aan
de Haaksbergerstraat.

Maar niet iedereen was overtuigd dat de GOLS-lijnen het zouden redden. Toen A.K.P.F.R. van Hasselt, gewiekst zakenman, directeur van Hollandsche Spoor, door de Twentse en Achterhoekse dreven
spoorde, vroeg hij zich af: ‘Mijn God, waar moet hier
het verkeer vandaan komen?’ Maar het ‘schaddenspoor’ werd uitermate renderend. De opkomst van
de busdiensten betekende echter het einde van dit
spoorwegnet. De lijnen werden tussen 1932 en 1937
opgebroken.24 Op 3 oktober 1937 werd de lijn naar
Winterswijk, via Boekelo en Haaksbergen, gesloten
en namen de autobusdiensten van de Geldersche
Tramweg Maatschappij een deel van het reizigersvervoer over. Het Twentsch Dagblad Tubantia schreef
de volgende dag:
Nooit zal meer van station Noord te Enschede een
trein van de gewone dienstregeling vertrekken. De

Schaddenspoor door stille Achterhoek

102

Kleurig mozaïek
De spoorlijn van Boekelo naar Enschede werd in
1890 vanuit Enschede-Noord doorgetrokken naar
Oldenzaal. Lonneker kreeg een spoorwegstation en
er kwam een gemeenschappelijk station in Oldenzaal, aan de Enschedeschestraat nabij de fabriek van
Gelderman. De aanleg van deze spoorlijn naar Oldenzaal – dat al sinds 1865 een station had in de lijn
van Almelo naar Salzbergen – was niet het werk van
de GOLS, maar van de nieuw opgerichte maatschappij, de EO, Lokaalspoorweg Enschede-Oldenzaal. In
het voorjaar van 1886 was er voor het eerst gesproken over de aanleg van de spoorlijn tussen beide steden, die vooral zou moeten dienen voor de aanvoer
van kolen uit Duitsland, via Winterswijk, voor de
vele bedrijven langs deze lijn. Van deze lijn profiteerden zeker niet alleen regionale reizigers, maar vooral
de veelal later gebouwde fabrieken van Rigtersbleek,
Oosterveld, Tubantia en Schuttersveld en meer naar
het noorden Bamshoeve, Rozendaal, Menko, Roombeek en Blijdenstein-Lonneker. De nieuwe spoorlijn,
die een lengte had van bijna tien kilometer, werd op
woensdag 9 april 1890 geopend.28 Opmerkelijk was,
dat je aan de kleuren van het dak van de stationsgebouwtjes kon zien welke maatschappij de spoorlijn
exploiteerde. De GOLS-gebouwen waren gedekt met
pannen in twee kleuren, die in een mozaïek waren
gelegd, de daken van EO hadden dakpannen in één
kleur. De lijn Enschede-Oldenzaal werd in 1934 opgeheven, tussen Enschede en Lonneker reden tot in
de jaren zeventig van de vorige eeuw treinen.29
De stations in Boekelo en Lonneker waren volgens
hetzelfde ontwerp gebouwd. Spectaculair waren ze
zeker niet, die standaardgebouwen van de GOLS, een
laagbouw met een lage zolder, met drie ramen links
en twee deuren rechts. Zo’n gebouwtje was meer dan
een haltegebouw langs een spoorlijn, het was ook de
woning van de stationschef en zijn gezin, achter elk
raam en elke deur was een apart vertrek. Het stationsgebouwtje in Boekelo werd een aantal keren uitgebreid, waarna niet langer over haltegebouw maar
over een stationsgebouw werd gesproken. De laatste
keer dat het werd verbouwd, was in 1916: er kwam
een verdieping op en een zolder, voornamelijk om
de stationschef en zijn gezin meer ruimte te bieden.
In de jaren tussen 1910 en 1929 werd het steeds
drukker op het stationnetje in Boekelo, dat in 1910
al 41.000 reizigers mocht ontvangen. In 1934 was
het aantal reizigers, mede onder invloed van de economische crisis die de wereld teisterde, teruggelopen tot nog maar 12.000. Er gebeurde nog iets wat

was met badgasten die het wonder van de golven in
zout water wilden beleven.31
Klompentreintje naar Ahaus
Nadat de spoorlijn tussen Enschede en Zutphen in
gebruik was genomen, werd de lijn via Glanerbrug
verlengd tot de grens met Pruissen, met het vooruitzicht dat deze lijn spoedig zou kunnen worden
aangesloten op de geprojecteerde lijnen naar Münster en Dortmund. Maar daarop moest Nederland
nog enkele jaren wachten, want pas in december
1875 konden reizigers vanuit Enschede doorreizen
naar de twee grote Duitse steden. Tot dan hadden
ze het moeten doen met de diligence, over de Oude
Postweg, zuidelijk van Oldenzaal, die bij De Poppe
Duitsland introk. Daar lag de aloude pleisterplaats

‘Viele haben wieder umsonst getanzt!’
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vrijwel niemand had verwacht: het zijlijntje naar
Enschede kreeg meer reizigers te verwerken dat de
oorspronkelijke hoofdlijn naar Hengelo, die de ondergeschikte rol van aftakking overnam van het Enschede-lijntje. Dat stond echter de groei van de omvang van het station in Boekelo niet in de weg. Daar
groeide een omvangrijk emplacement met maar
liefst vijf sporen, twaalf wissels en drie perrons.30
Om talrijke reizigers te gerieven kreeg Usselo een eigen halte, halverwege de lijn naar Enschede, in de
buurt van de vroegere Afinkweg, de Usseler Halte,
met een perron en een wachthuisje, waar de trein alleen op verzoek stopte. Tussen de stations Haaksbergen en Boekelo was ook een bijzondere halte, voor de
Zoutindustrie en vooral voor het Boekelose golfslagbad ‘de zee op de heide’, dat op zomerse dagen tjokvol
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Springbiel. Op een zandstenen gedenkteken in een
aanpalend schuurtje stond de veelbetekenende
tekst: ‘Ein Stall für Wagen, Pferd und Jägermann, Gott
bewahre uns für die Eisenbahn.’ Maar het duurde niet
lang, spoedig daarna waren de diligences gekoesterd
verleden.32
De laatste spoorweg die op initiatief van het vooral
uit textielfabrikanten gevormde Comité ter Bevordering van Spoorwegverbindingen met Enschede werd
aangelegd, was de lijn tussen Enschede en Ahaus.
Achtergrond van dit plan was dat de textielfabrieken na de eeuwwisseling de steenkolen vrijwel uitsluitend via Ahaus kregen aangevoerd.33 Gerrit Jan
van Heek en E. Jannink Gzn. waren ook nu weer de
trekkers van dit project. De lijn kon op 18 februari
1903 worden geopend, de feestelijke rit ging van
Enschede naar Ahaus, langs de ook royaal versierde
stations van Wessum en Alstätte. Volgens Tubantia
was het een mooie winterdag. Onderweg werden de
gasten twee keer verrast door ‘netjes uitgedoste kinderen met vlaggen in de hand, welke den pleziertrein
eene hartelijke ovatie brachten’. In Ahaus genoot het
gezelschap van een Frühschoppen. De verslaggever
constateerde aan het eind van de rit dat ‘de bekende
en gewaardeerde gastvrijheid van onze Duitsche naburen alleen werd overtroffen door de elasticiteit der
Hollandse magen’. De route was nog niet helemaal
af, onderweg moesten na de opening nog wat werkzaamheden worden verricht. De Nederlandse autoriteiten keurden de lijn pas goed op 6 april 1903. Maar
diezelfde dag brak in Nederland de spoorwegstaking
uit en zo duurde het tot 25 april 1903, eer de treinen tussen Enschede en Ahaus konden rijden.34 Dit
treintje werd bekend als het Klompentreintje, een
bijnaam die was ontleend aan de twee klompen, die
vóór de locomotief hingen.35
De vuilnistrein naar het Usselerveen
Tot 1852 gooiden Enschedeërs hun afval in de stadsgracht. Af en toe kwam een modderschuit langs die
het vuil opdregde en verzamelde op de zogenoemde
‘modderbrink’, waar later het Holland Casino werd
gebouwd. Uiteindelijk kwam het terecht op de Konijnenberg (bij de tegenwoordige Gemeentewerfstraaat). Na de stadsbrand werd de gracht gedempt,
met puin van de verwoeste woningen. Een boer
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haalde voortaan in opdracht van de gemeente het
vuil op. Aan het eind van de negentiende eeuw besloot Enschede het stadsafval voortaan naar het
Erve Poolman te brengen, aan de Wethouder Nijhuisstraat. Op het erf kwam een stal voor paarden
en ruimte voor de vuilniswagens. Met huisvuil werd
de natte heide opgehoogd, totdat in 1925 de vuilnisbelt al 25 meter hoog was. Dat was een onhoudbare toestand en daarom besloot de gemeente het
vuil elders te storten, in het Usselerveen, waar de
gemeente zestig hectare woeste grond kocht. Het
was een gewaagd experiment, vuilnis benutten om
woeste grond in cultuur te brengen en modelboerderijen te stichten, het veen diende dus niet uitsluitend als stortplaats. Voor het vervoer van het afval
van de Wethouder Nijhuisstraat naar het veen werd
een smalspoor aangelegd, langs deze straat, naar het
Usselerveen.36 Dagelijks reed het treintje, getrokken
door Diesel-locomotieven, huisvuil naar het veen.
Harry ter Balkt, de dichter, schreef er een gedicht
over.37 Hij woonde in zijn jeugd aan de Wethouder
Nijhuisstraat, waar de trein elke dag voorbij kwam.
De vuilnistrein
Hij was mooi en stoffig als een refrein
en kwam twee keer per dag langs de tuin
Ontroerend als een moede hond, te veel slaag,
dook zijn grijze tronie op bij de stokroos
Verspreidde kadaverlucht opstijgend uit botten
bloedig bolstaand als ontsnapte dalende zonnen
Een trein was dat donker als de nacht en wat hij
loosde had de sterke geur van geheimen: je sloop
je huis in met een boekvol martelingen, blokken
uit dozen gevallen verbleekt door lang liggen.
Met mutsen op van bossen stof en van zessen
klaar / wakker als de dobbelsteen in de beker
tikte hij over het roestige smalspoor, geweien
tillend zwaar van verdriet; als klein duimpje
op weg naar kwaadaardige venen, stond bol
van vuil en een dikke machinist fluitend, Hermes!
in t blauw. Hij was een kinderrover die trein
Vliegen hadden hem lief, dienden hem als discipel
H.H. ter Balkt

