
245

G
es

ch
ie

de
ni

s v
an

 E
ns

ch
ed

e 
 1

  E
er

st
e 

be
w

on
er

s v
an

 E
ns

ch
ed

e 
zw

er
ve

nd
e 

ja
ge

rs
-v

er
za

m
el

aa
rs

Edo Bergsma had het nooit verteld, het verhaal hoe hij, burgemeester 

van de Friese gemeente Het Bildt, in 1896 was benoemd tot eerste 

burger van Enschede, toen een stadje weggedoken in het Twentse land, 

met nog geen twintigduizend inwoners, strak omsloten door het weidse 

Lonneker.1 Toen hij zeventig werd, op 6 juni 1932, gaf hij De Telegraaf 

de primeur. De verslaggever kreeg een spannend verhaal te horen, dat 
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In 1921 was Edo 
Bergsma 25 jaar 
burgemeester 
van Enschede. 
Ter gelegenheid 
daarvan werd deze 
foto gemaakt vóór 
de ingang van het 
Stadhuis aan de 
Langestraat.

zich midden jaren negentig van de negentiende eeuw 
afspeelde, toen mr. S. (Samuel) van Houten, de man 
van het Kinderwetje, minister was van Binnenlandse 
Zaken. In een rede in de Tweede Kamer had de on-
afhankelijke liberaal Van Houten zich afgevraagd 
hoe het kwam dat er in Friesland armoede en onrust 
heersten, terwijl je uit Overijssel niets hoorde. Edo 
Bergsma, actieve dertiger, wilde weten hoe dit kon, 
was het dan allemaal zoveel beter in Enschede dan in 
zijn Friese land? Hij ging op onderzoek uit, spoorde 
de achtergronden van de armoede in zijn streek op. 
Zijn resultaten en conclusies publiceerde hij in een 
apologie, een verweerschrift, dat de uitspraak van 
Sam van Houten als motto had meegekregen. Goede 
vrienden hadden hem geadviseerd dat niet te doen, 
maar Bergsma, een Friese stijfkop, dreef zijn zin door. 
Uiteraard verwekte de brochure nogal wat deining en 
rumoer, veel kranten schreven er over. 

Een paar weken later las Bergsma dat Enschede 
een nieuwe burgemeester zocht, als opvolger van 
Tjeerd van der Zee, die met harde hand het stadje 
had geregeerd, de Held van Atjeh. Enschede was één 
van de weinige gemeenten in Nederland, een arbei-
dersstad, waar de burgemeester niet van adel of ver-
mogend moest zijn. Bergsma kende Enschede, hij 
wist dat er heel wat werk aan de winkel was en hij 
was ambitieus. Hij solliciteerde, bij ........ Sam van 
Houten. Zijn vrienden jammerden: ‘Zie je nu wel, 
nu wil je vooruit en door je koppigheid heb je het bij 
voorbaat al bedorven.’ 

Bergsma erkende het en met lood in de schoenen, 
nerveus ook, reisde hij naar de minister in Den Haag. 
Maar er volgde geen reprimande, integendeel, de be-
windsman had de brochure met veel belangstelling 
gelezen, waardoor hij een andere kijk had gekregen 

op de toestanden in Friesland en Twente en vroeg 
zelfs om een nadere toelichting. Drie kwartier lang 
spraken ze samen, Edo Bergsma lichtte zijn verhaal 
uitvoerig toe en aan het slot van het bezoek zei Sam 
van Houten dat hij blij was met hem zo indringend 
te hebben gesproken en dankte hem zeer. Bergsma 
schrok: ‘Ja maar Excellentie, ik kwam niet om over 
de brochure te praten, ik wil graag burgemeester van 
Enschede worden.’ Van Houten, arrogant en lichte-
lijk vertoornd, zei kortaf: ‘Bonjour meneer Bergsma’, 
niet al te vriendelijk. ‘Ik moest maken dat ik zijn ka-
mer uit kwam’, aldus Bergsma. Met weinig hoop 
op een goede afloop aanvaardde Edo Bergsma de 
lange reis naar Het Bildt. Tien dagen later las hij in 
de krant dat hij was benoemd tot burgemeester van 
Enschede. ‘Dat was nu echt minister Van Houten’, 
aldus Bergsma in 1932. Dat Van Houten en Bergsma 
beiden gematigde liberalen waren, kan ook belang-
rijk zijn geweest, want ook in die jaren speelden ge-
lijkdenkenden in de politiek elkaar wel eens een bal-
letje toe.

Grenswijziging biedt soelaas
Bergsma wist het, toen hij naar het textielstadje in 
Twente kwam, Enschede telde toen zo’n twintig-
duizend inwoners: er moest veel gebeuren, gezien 
ook de te verwachten groei van het inwonertal. Het 
waren de jaren dat er steeds meer werk kwam in de 
textielfabrieken en niet alleen uit Twente maar ook 
uit de Kop van Overijssel en de Friese veengebieden 
kwamen gezinnen naar Enschede, om hier werk te 
vinden. Maar Enschede had veel te weinig ruimte 
om woningen voor deze nieuwkomers te bouwen.

In 1811 hadden de Fransen besloten Enschede en 
Lonneker tot gemeente uit te roepen, Enschede werd 
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een klein stadje, volgebouwd met fabrieken en Lon-
neker was en bleef decennia lang een uitgestrekte 
plattelandsgemeente. Op 1 januari 1884 kwam er 
na jarenlang soebatten eindelijk meer ruimte in de 
stad. Enschede – een zeshoek van 61 hectare waarop 
5.801 inwoners leefden – werd door een grenswijzi-
ging met Lonneker uitgebreid tot 682 hectare, het 
inwonertal werd meer dan verdubbeld: 12.118. En 
Enschede kon uitbreiden. Binnen de nieuwe gren-
zen lagen nu onder meer het station, het Volkspark, 
de Stadsweide, het Pathmos, het Getfert, de Laares 
en het Lasonder. Veel fabrieken hadden opeens een 
adres in Enschede, dat voortaan dan ook ‘grootste 
textielstad van Nederland’ op haar visitekaartje 
mocht zetten. 

De primaire opdracht was voor burgemeester 
Bergsma de uitbreiding van de stad in goede ba-
nen te leiden. Wegen in de stad waren bestraat, er 
was riolering gekomen, als eerste in ons land had 
Enschede een net van (honderd) elektrische klok-
ken, de stroom kwam uit een elektrische centrale, 
de nieuwe gasfabriek was geopend, er waren nieuwe 
scholen gebouwd, maar de belangrijkste opdracht 
voor burgemeester Bergsma, zijn wethouders en 
ambtenaren was: hoe geven we de nieuwe stad die 
ze zagen groeien en bloeien, vorm?2 

Op grond van de Woningwet van 1901 ontwierp 
het gemeentebestuur in 1907 een uitbreidingsplan, 
naar denkbeelden van met name Bergsma en ook 
van zijn wethouders, die eerst en vooral wegen wil-
den aanleggen:

Gerekend dat de bevolking van Enschede jaarlijks, 
gelijk in den tegenwoordigen tijd, gemiddeld blijft 
toenemen met 1.200 zielen en het onmiddellijk 
om Enschede gelegen gedeelte van Lonneker 
(bijdragende tot de verkeersdrukte te Enschede) 
met 375 zielen, dan is over 30 jaar de bevolking 
pl.m. 83.000 zielen en moet gerekend worden 
op eene bevolking van 100.000 inwoners over 
ongeveer 40 jaar. Voor zoover thans te voorzien 
is (gouverner c’est prévoir), moet bij het plan van 
uitbreiding dus rekening gehouden worden met de 
behoeften van eene stad van minstens 100.000 
inwoners, en wel: 1. met het oog op het verkeer en 
de gezondheid in verband met de noodzakelijkheid 
om hooge gebouwen te hebben in eene groote stad, 
althans aan de grote verkeerswegen; 2. met het 
oog op handel en industrie. Een eerste eisch is dus: 
ruime verkeerswegen te ontwerpen.3

Dat de toenmalige bestuurders een vooruitziende 
blik hadden, bewijst het inwonertal van 1947, dat 
toen omstreeks 100.000 schommelde. 

Singels, een ‘ceintuurbaan’
Het uitbreidingsplan van 1907 hield rekening met 
de behoeften van een stad van enige omvang: hoge 
gebouwen, althans aan de grote verkeerswegen tus-
sen de oude stad en de buitenstad, de voorsteden en 

omliggende gemeenten. Dit plan introduceerde de 
singels, die weliswaar nog niet zo werden genoemd 
en nog gewoon rondweg heetten: ‘eene ringvormige 
straat of ceintuurbaan’, die via uit de binnenstad ko-
mende wegen te bereiken was. Bergsma, geen ste-
denbouwer zoals later burgemeester Rückert, had 
zich als lid van de nationale Gezondheidsraad uit-
voerig verdiept in ruimtelijke ordening en in 1903 
en 1904 werd er in het college van B&W en in diverse 
betrokken commissies uitvoerig gediscussieerd over 
de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.

Bergsma bracht de ideeën van de Duitse steden-
bouwer R. Eberstadt in praktijk.4 Eberstadt stond 
als ideaal voor ogen dat de uitbreiding van een stad 
plaatsvindt door de oude stad te ontsluiten met een 
ring van groen, van waaruit opnieuw stroken groen 
straalsgewijs kunnen uitlopen naar een wijdere 
kring. De rondweg – dus de singels – werd later het 
belangrijkste kenmerk van het Enschedese uitbrei-
dingsplan.5

Verkeerswegen moesten ruimte bieden aan een 
dubbelspoor-tramweg, een dubbele rijweg voor rij- 
en voertuigen, die ‘voor de trottoirs moesten kun-
nen blijven staan zonder voor een tramwagen te 
behoeven weg te gaan en voorts breede voetpaden’. 
Uiteraard dachten de stadsbestuurders aan de ont-
wikkeling van handel en industrie. Bestaande fa-
brieken mochten niet worden ingeklemd door stra-
ten, er diende ruimte te zijn voor uitbreiding. Voor 
nieuwe fabrieken moesten langs de spoorlijnen grote 
terreinen worden gereserveerd. 

Burgemeester Bergsma en zijn medebestuurders 
van de stad kregen bij de ontwikkeling en uitvoe-
ring van hun uitbreidingsplan steun van de nieuwe 
directeur van de dienst Gemeentewerken, jhr. Anton 
Helmich Op ten Noort. Het vertrek van gemeentear-
chitect H.P. Timmer was aanleiding geweest voor de 
oprichting van de nieuwe dienst, die werd belast 
met het onderhoud van, en het toezicht op alle de 
gemeente toebehorende gronden, gebouwen, wate-
ren en werken. De nieuwe directeur kwam op 18 fe-
bruari 1907 in dienst. Geboren in 1881, stond hij 
als midden-twintiger, na zijn ingenieursopleiding 
in Breda, aan het begin van zijn loopbaan. Sommige 
gemeenteraadsleden vonden hem wel wat jong voor 
deze zware functie – de directeur gemeentewerken 
was in die jaren ook vaak de stadsarchitect voor ge-
meentelijke gebouwen – en anderen vroegen zich af 
of hij met zijn opleiding in Breda wel een echte in-
genieur was, de traditionele plaats immers voor een 
ingenieursopleiding was toch Delft? 

Of Op ten Noort gelukkig was met het uitbrei-
dingsplan, is zeer twijfelachtig, gezien zijn uitlatin-
gen in het geschrift Enschede in 1913, dat in hetzelfde 
jaar werd uitgegeven ‘ter gelegenheid van het bezoek 
aan Twente van leden van het Xe Internationaal Wo-
ningcongres te Scheveningen’. Het plan van uitbrei-
ding dat elke gemeente van meer dan tienduizend 
inwoners volgens de Woningwet van 1901 moest 
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opstellen, werd in Enschede volgens Op ten Noort 
‘niet krachtens eenige opdracht door een technisch 
deskundige vervaardigd, doch kwam hoofdzake-
lijk gereed naar de denkbeelden’ van burgemeester 
Bergsma en zijn wethouders.6 De grondbeginselen 
van het plan deugden, volgens de directeur van Ge-
meentewerken, maar ‘uit een aesthetisch oogpunt 
voldeed het niet aan hooge eischen’. De reden was 
volgens hem dat B&W zoveel mogelijk onteigening 
wilden vermijden en particuliere exploitatie wilden 
bevorderen.7 

Was deze formulering redelijk neutraal, twee 
jaar later noemde hij het plan onesthetisch. Op ten 
Noort spaarde zijn broodheren, want minder vrien-
delijk liet hij zich uit over andere gemeentebesturen. 
Slechts de in stedenbouw gespecialiseerde architect 
of stedenbouwer mocht zo’n plan maken, dat im-
mers van groot belang , want ‘de vorm van de ste-
den’ werd in dat plan vaak voor lange tijd vastgelegd:

Te weinig ziet men in ons land en in het bijzonder 
bij de Besturen der meeste groote en middelgroote 
gemeenten het overwegend belang in, om bij het 
maken van [...] uitbreidingsplannen de hulp in te 
roepen van menschen, die een diepgaande studie 
van het vak van stedenbouw maakten. In den regel 
meent elk lid van het Bestuur verstand te hebben 
van stedenbouw en wordt overigens de eerste de 
beste ingenieur of architect geschikt geacht een 
plan te fabriceeren, dat dan naar behoefte van de 
plaatselijke inzichten wordt veranderd en bewerkt, 
om tenslotte te worden vastgesteld.8

Het gemeentebestuur van Enschede had zeker met 
het uitbreidingsplan geen stedenbouwkundige pre-
tenties, meende mevrouw M.J.J.G. Rossen die het 
gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid in Nederland 
beschreef aan de hand van een vergelijkend onder-

zoek in Tilburg en Enschede (1900-1925), maar had 
vooral geprobeerd de hoofdlijnen voor de stadsaan-
leg aan te geven en was uitgegaan van haalbare op-
lossing.

‘Een billijke huur’
Het was ook gezien de groei van het aantal inwoners 
noodzakelijk de stijgende woningnood stevig te be-
strijden, vonden de gemeentebestuurders en zoch-
ten steun bij de lokale fabrikanten. Ze kwamen met 
elkaar in gesprek, op 9 november 1906, de gemeente 
en de Fabrikanten Vereeniging Enschede. Besloten 
werd samen woningen te bouwen. De Woningwet 
van 1901 had namelijk de mogelijkheid geopend 
dat ‘vereenigingen, werkzaam tot verbetering van 
de volkshuisvesting’ gelden van het rijk kregen voor 
het bouwen van woningen. Het resultaat was dat er 
op 22 november 1906 op initiatief van burgemees-
ter Edo Bergsma in de bovenzaal van Concordia op 
de Oude Markt ‘eene in de plaatselijke couranten 
aangekondigde vergadering’ plaats vond, waarvoor 
iedereen was uitgenodigd die interesse had in het op-
richten van een woningbouwvereniging. Er werd een 
commissie samengesteld, onder leiding van de bur-
gemeester, waarin Jan van Heek, eerste firmant van 
Rigtersbleek, namens de fabrikanten zitting nam, 
de vakbonden van textielarbeiders waren met twee 
man vertegenwoordigd. Deze commissie moest on-
der meer de statuten opstellen. Van Heek had aan 
het einde van het jaar daarover een briefwisseling 
met de burgemeester, die hem verzocht in de statu-
ten op te nemen dat ... 

... voor zooveel mogelijk [moet] worden gebouwd 
op verschillende punten in de stad, zoodat zij, 
zoover doenlijk, gelijkmatig over de gemeente 
Enschede verspreid worden.9

Op 4 januari 1907 werd de woningbouwvereniging 
De Volkswoning officieel opgericht.10 De Volkswo-
ning had tot doel ‘het bouwen van arbeiderswonin-
gen in grootere complexen tegen een billijke huur’. 
Het actieve bestuur wilde snel van start en er werden 
plannen gemaakt voor de bouw van 316 woningen: 
120 aan de Roomweg, 92 aan de Kuipersdijk, 43 aan 
de Pluimstraat en 61 aan de Goolkatenweg, in de ja-
ren 1908-1910.11 Voor de Enschedeërs was het wel 
even wennen. Sceptisch bekeken ze – met de nuch-
terheid Tukkers eigen – deze ‘massabouw’. In het 
begin was er dan ook weinig belangstelling en stag-
neerde de verhuur. Maar geleidelijk groeide het en-
thousiasme, dank zij opgewekte verhalen van fami-
lie en kennissen, velen wilden toch wel zo’n huis.12 

Vernieuwend ging De Volkswoning overigens niet 
te werk. Het model van de in Enschede in de voor-
bije jaren in zwang gekomen afdakswoning was als 
uitgangspunt gekozen. Alle woningen op de vier lo-
caties waren gebouwd in blokken van twee, met tus-
sengangen van nauwelijks een meter. 

Jhr. A.H. Op ten Noort 
had kritiek op de 
uitbreidingsplannen 
voor Enschede. Hij 
vond dat de plannen 
‘uit een aesthetisch 
oogpunt’ niet voldeden 
‘aan hooge eischen’. 
De reden was volgens 
hem, dat B&W zoveel 
mogelijk onteigening 
wilden vermijden en 
particuliere exploitatie 
wilden bevorderen. 
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Zij bestaan uit een ’mooie kamer’ aan de straat, 
daarachter een slaapvertrek met raam in den 
tusschengang, vervolgens een woonvertrek met 
daaraan grenzend in een bijbouw de keuken, 
bergplaats enz. De indeeling is zoo, dat de 
huisvrouw voor hare werkzaamheden ’s morgens 
meest achter vertoeft in den bijbouw. Het huis 
blijft vóór gesloten, zoodat de tusschengang de 
verbinding met de straat vormt. Het aan het 
keukentje grenzend woonvertrek, ter grootte van 
16 M2, geeft gelegenheid tot het nuttigen van het 
middagmaal, zonder hinder van wasem en hitte 
van het fornuis. ’s Winters is na den middag dit 
vertrek beter en goedkooper te verwarmen door 
middel van een kacheltje dan door een kookfornuis. 

Op de verdieping was één slaapkamer voor de jon-
gens en één voor de meisjes, en een zolder. Elk huis 
had dus vijf kamers en een keuken met bergplaats en 
zolder, alle voorzien van een gas- en waterleiding. De 
percelen waren niet groot, 21 tot 30 meter diep. Elk 
huis had een stuk grond ‘voor tuin en voor enkele 
liefhebberijen naar des werkmans hart, waaronder 
hier ter stede het houden van hoenders niet de laat-
ste plaats inneemt’.13 

Eén gezin op één deur
Maar de woningbouw kon de sterke groei van de stad 
niet bijhouden. Waarschijnlijk had De Volkswoning 
toch te weinig woningen gebouwd en genoot de par-
ticuliere bouw minder belangstelling dan gedacht. 
In 1911 bereikte het woningtekort ‘zulk een onrust-
wekkende hoogte’, dat het bestuur van de woning-
corporatie besloot nieuwe plannen te maken, voor 
buurten met veel huizen. Op twee terreinen, aan de 
Hengelosestraat en aan de Wooldriksweg, werden – 
in 1911 en 1912 – in totaal 253 woningen gebouwd. 
Burgemeester Bergsma, die kennelijk inzag dat De 
Volkswoning alleen niet de kar kon trekken, riep zijn 
burgers op:

Gij arbeiders van Enschede zijt mans genoeg 
op het gebied van huisvesting zelf tot stand te 
brengen wat voor U noodig is. Een goede woning, 
rijk aan licht en lucht, met goede slaapgelegenheid, 
ruim en gezond, kunt gij U zelf scheppen: sticht 
met elkaar woningbouwvereenigingen.14

In 1912 kreeg Enschede een tweede woningbouw-
vereniging, Ons Huis, opgericht door het plaatselijk 
Comité der Katholieke Sociale Actie en de R.K. Ar-
beidersvereeniging. Zij bouwde haar eerste 22 wo-
ningen aan de Steenweg en het jaar daarop 45 hui-
zen op een aangrenzend terrein.15 Tot 1926 werden 
acht woningcorporaties opgericht, keurig verdeeld 
over de vier zuilen, rooms-katholiek, protestant-
christelijk, socialistisch en algemeen-neutraal.16 
Op de voorlaatste dag van 1919 besloten leden van 
de SDAP die allen zitting hadden in de gemeente-
raad van de gemeente Lonneker, een woningbouw-

vereniging op te richten die van start ging onder de 
veelzeggende naam Vooruit. Doel was, zo stond in 
de statuten, in de gemeente Lonneker ‘hygiënisch 
ingerichte woningen’ te bouwen, betere huizen met 
waterleiding en riolering. Maar de sociaaldemocra-
ten kregen geen huizen van de grond, in de gemeen-
teraad hadden ze een minderheid, de meeste raads-
leden vonden dat er in Boekelo en andere delen van 
de gemeente Lonneker helemaal geen woningnood 
was. 

Een slim opzetje bracht de oplossing: op aandrang 
van de sociaaldemocraten richtten de katholieken 
ook een woningbouwvereniging op, De Eendracht, 
zodat de stemmenverhouding binnen de gemeente-
raad veranderde. Zo kon Vooruit het eerste complex 
van 24 woningen bouwen in Boekelo, aan de Boeke-
losebleekweg, op een terrein van H.W. van Heek, die 
eerst geen grond wilde verkopen, want een Van Heek 
deed dat niet, alles bleef in de familie. In 1923 waren 
de huizen klaar, het buurtje heette al snel ‘het rooie 
dorp’ – en die bijnaam sloeg vermoedelijk niet alleen 
op de kleur van de dakpannen.17

Er waren ook beroepsgroepen die een woning-
bouwvereniging stichtten, die van de schilders-
gezellen heette Licht en Lucht, de tram- en spoor-
wegarbeiders verbonden zich in De Goede Woning, 
die sterk werd aangestuurd door de Nederlandsche 
Spoorwegen. Toen de spoorwegarbeiders huizen wil-
den bouwen op het Lasonder, waarvoor de Utrechtse 
architect A. Kool een ruim opgezet plan ontwikkelde, 
vond NS dat te duur, er moesten daar minstens vijf-
tig woningen worden gebouwd, zodat ze betaalbaar 
bleven. Uiteindelijk zijn er 52 ‘moderne doch sobere’ 
huizen gebouwd, die uitsluitend mochten worden 
toegewezen aan spoor- en tramwegpersoneel, het 
werden de ‘spoorwoningen’, zoals Enschedeërs het 
buurtje noemden.18

Maar woningnood bleef de stad pijnigen. In 1913 
was er volgens directeur gemeentewerken jhr. Op ten 
Noort ‘nog geen merkbare verbetering te constate-
ren in den woningnood’, waardoor ‘de aanwas van 
bevolking zeer ernstig wordt belemmerd’. Gelukkig 
lagen er plannen klaar voor zevenhonderd huizen in 
diverse delen van de stad. Maar, constateerde Op ten 
Noort met tevredenheid, Enschede kende gelukkig 
geen huurkazernes, gebouwen met woningen voor 
tal van gezinnen. Hij vond dan ook dat het systeem 
‘één gezin op één deur’ zolang het maar enigszins 
mogelijk was, moest worden gehandhaafd.19

Tuindorp Pathmos
In zijn laatste jaren als directeur gemeentewerken 
– Op ten Noort vertrok in 1914 naar Utrecht, ver-
moedelijk omdat hij anders dacht over de toekomst 
van de stad dan de bestuurders – werkte hij mee aan 
het ontwikkelen van de plannen voor de nieuwe wijk 
Pathmos, samen met de nieuwgekomen gemeentear-
chitect, de dertiger Willem Karel (Wim) de Wijs.20 
Rossen meent dat de aanleg van Pathmos niet is be-



G
es

ch
ie

de
ni

s v
an

 E
ns

ch
ed

e 
 3

1 
 H

et
 P

at
hm

os
 v

an
 W

im
 d

e 
W

ijs
, W

oh
ns

ie
dl

un
g 

in
 te

xt
ie

lst
ad

250

paald ‘door een of andere stedenbouwkundige theo-
rie, hoewel de architect zich wel heeft laten inspire-
ren door buitenlandse voorbeelden’. 

Waarschijnlijk had De Wijs Bergsma ontmoet tij-
dens diens bezoek aan de Siedlung Beisenkamp en 
had Bergsma de jonge architect gevraagd naar En-
schede te komen, waar de plannen voor het Pathmos 
rijpten. Bergsma zag in hem de man die deze plan-
nen vorm kon geven volgens de in Essen en omge-
ving al toegepaste filosofie van tuinsteden, waarmee 
De Wijs als directievoerder van de Siedlung Beisen-
kamp en een soortgelijk project elders ervaring had 
opgedaan. Bovendien telde voor Bergsma mee dat 
hij met De Wijs een bouwkundig ingenieur uit Delft 
binnenhaalde, niet onbelangrijk gezien de kritische 
geluiden die indertijd opklonken toen Op ten Noort 
was benoemd, die geen ‘Delftenaar’ was. In 1911 be-
gon De Wijs in Enschede als gemeentearchitect c.q. 
adjunct-directeur van gemeentewerken.21

Het belangrijkste uitgangspunt vormde voor de 
architect – Wim de Wijs – de aanwezige beplan ting  
rondom het oude landhuis van Helmich August van 
Heek, ‘mooi geboomte en een vijvertje’.22 Ook liet 
hij zich inspireren door Camillo Sitte, die in 1889 
het boek Der Städtebau nach seinen künstlerische 
Grundsätzen had gepubliceerd, dat toonaangevend 
was geworden in Europa en zeker ook in ons land, 
waar stedenbouwkundigen als Granpré Molière en 
zijn compagnon P. Verhagen zijn ideeën volgden.23 

Sitte propageerde de ruimtelijke werking van de 
middeleeuwse stadsplattegrond met onregelmatige 
stadjes en pleinen.24 

Een bron van inspiratie waren voor De Wijs ook 
de ideeën van de Londense rijksambtenaar Ebene-
zer Howard, over de garden city, het ideale alternatief 
voor de grote moderne stad, een tuinstad.25 Howard 
pleitte voor een ring van satellietsteden op geruime 
afstand van de grote steden, waarin de voordelen 
van de grote stad: werkgelegenheid en een hoog 
voorzieningenniveau, werden gecombineerd met 
die van het platteland: frisse lucht, woningen met 
een (moes)tuin, gezonde voeding, ruimte voor spel 
en recreatie, vooral ook in de openlucht, in de nabij-
heid van de woning. Ontdaan van al te idealistische 
ideeën was deze grondgedachte ook in Twente om-
armd, in Hengelo in het Tuindorp Het Lansink en in 
Enschede in de woonwijk Pathmos.26

Wie het Pathmos kent, ontdekt dat De Wijs bij het 
maken van de plannen voor het Pathmos zeker ook 
zijn eigen ervaringen met de Wohnsiedlungen in 
het Ruhrgebiet heeft verwerkt. Hij had na zijn stu-
die bouwkunde in Delft zijn eerste praktijkervaring 
opgedaan in de Duitse industriestad Essen, waar hij 
directievoerder was van een bijzonder project, ne-
derzettingen voor de arbeiders van de firma Krupp, 
het grote staalbedrijf. Het was een plan met een hoog 
ambitieniveau. Vooral Margarethe Krupp, echtge-
note van filantroop Friedrich Albert Krupp, wilde ar-

Het Pathmos, een 
Wohnsiedlung in 
Enschede, met 
boeiende doorkijkjes.
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beiders een lieflijke, vertrouwde omgeving bieden.27 
De Wijs werkte ook mee aan het project Krupp’sche 
Kleinwohnungsbauten, gerealiseerd tussen 1907 en 
1912, met name de Siedlung Beisenkamp in Dat-
teln, in de buurt van Recklinghausen, Daar waren 
duizend woningen gebouwd, naar ontwerpen van de 
hoofdarchitect van Krupp, Robert Schmohl, die met 
Wohnsiedlungen in Essen, Bochum en Rheinhau-
sen al school had gemaakt. Ook Schmohl had overi-
gens goed gekeken naar de tuinsteden in Engeland, 
waarin de ideeën van Ebenezer Howard vorm had-
den gekregen.28 

 De Volkswoning had – als proef voor Pathmos – 
op kleine schaal al zo’n tuindorp gebouwd, 152 ar-
beiderswoningen en twee winkels aan de Hengelo-
sestraat en de West-Indische Buurt, die in 1913 werd 
opgeleverd. Het was de aanzet tot de wijk Rigters-
bleek, die in de volgende jaren rondom de fabriek 
Rigtersbleek zou worden ontwikkeld.29 Het tuin-
dorp Pathmos werd groter, het telde uiteindelijk 
1.209 woningen, gebouwd op een terrein tussen de 
Haaksbergerstraat, Dennenweg en Usselerweg, dat 
was gekocht van Helmich August van Heek, firmant 
van Schuttersveld.30 Hier kwamen arbeiderswonin-
gen in negen basistypen met in totaal 89 varianten, 
dus eentonig was het Pathmos zeker niet, integen-
deel, de wijk bood een gevarieerd straatbeeld. Ook 
kreeg de wijk een school, een speelterrein en een 
badhuis bij het al bestaande Thomas Ainsworth-
park.31 In 1928 was het tuindorp klaar, toen ook de 
Drentse Buurt was afgebouwd, waar gezinnen uit de 
Drentse veenkoloniën waren komen wonen om in de 
textiel te werken.32 In 2003 werd de Drentse Buurt 
afgebroken voor een nieuw te bouwen wijkje. 

De Wijs verliet in 1917 de gemeente en ir. H.G. 
Mos trad aan als directeur. De Wijs kon zich niet vin-

den in de door de oorlog sterk gewijzigde omstan-
digheden, het streven was vooral een kostenbespa-
rende, hogere bouwdichtheid en besloot een eigen 
bureau te starten. Hij vestigde zich als particulier 
architect, met kantoor aan huis, in de Vondelstraat 
17, die in 1936 werd omgedoopt tot Kortenaerstraat, 
genoemd naar de vlootvoogd, in de zeeheldenbuurt 
in de Stadsweide.33

Sieraad voor Stadsmaten
Gemeentearchitect Op ten Noort heeft vooral zijn 
stempel gedrukt op de plannen voor de Stadsma-
ten. Voor deze terreinen, op historische grond in  
Enschede, had ir. J.J.L. Boudrez een afzonderlijk uit-
breidingsplan gemaakt, dat niet was opgenomen in 
het algemene plan van 1904. Merkwaardig, vond 
Op ten Noort overigens, dat het gemeentebestuur 
er geenszins over had gedacht ‘deze gunstig gele-
gen terreinen in een plan van Gemeente-exploitatie 
te betrekken. De ligging in het lage gedeelte der Ge-
meente, zoodat enkele riolen er op uitliepen, maak-
ten het terrein minder geschikt voor bebouwing’, al-
dus Op ten Noort. Hij legde uit dat de Parkweg naar 
het Volkspark en de daarmee evenwijdig lopende Em-
mastraat werden volgebouwd en ‘langzamerhand be-
gon zich de behoefte aan een verbinding dwars door 
de weiden te doen gevoelen’. Zo groeide het idee dat 
dit gebied voor de stadsuitbreiding bijzonder belang-
rijk zou kunnen worden. De gemeente kocht de gron-
den aan en zo ontstond het plan voor Stadsmaten.34 

Het was historische grond want de Stadsweide 
was in de vijftiende eeuw geschonken door bisschop 
David van Bourgondië. 

De stadsweide had dien naam omreden ze in de 
onmiddellijke nabijheid der stad Enschede lag. 

Aartsbisschop wilde nieuwe parochie stichten



G
es

ch
ie

de
ni

s v
an

 E
ns

ch
ed

e 
 3

1 
 H

et
 P

at
hm

os
 v

an
 W

im
 d

e 
W

ijs
, W

oh
ns

ie
dl

un
g 

in
 te

xt
ie

lst
ad

252

Overigens behoorde ze toe aan verschillende 
eigenaars in de gemeenten Enschede en Lonneker. 
In ’t najaar, wanneer het nagras was gezaaid 
en ingehaald, werden in september, october 
en november in deze stadsweide de koeien der 
stedelingen nog gehoed; men noemde dat ‘ko heun 
in de Stadsmoate’. Dan ging de ‘koheunder’ door 
de stad, toeterend op een grooten ossenhoorn en 
riep dan meteen zoo hard hij kon ‘maak de ko los’ 
en wanneer hij ze dan alle bij elkaar had, dan had 
hij zo ongeveer 30 koeien voor den knuppel om 
ze te laten grazen in de Stadsmoate. Toen werd er 
heel wat vee in onze goede oude stad gehouden, 
zelfs onze Burgervader, de heer Lambertus ten 
Cate, hield destijds een koe die meeging naar de 
weide.35

In 1907 werd een begin gemaakt met de aanleg van 
een villapark op twaalf hectare grond van de Stads-
weide, een terrein begrensd door de oude stad, de 
Parkweg, het Volkspark en de Emmastraat. Eerst 
kwam er een nieuwe toegangsweg van de oude 
stadskern naar de nieuwe woonbuurt, de Bramme-
lerstraat. Daarvoor moest de statige stadsvilla van 
Helmich van Heek Hzn. aan de Haaksbergerstraat, 
die met de achtertuin aan de Stadsweide grensde, 
worden afgebroken. Van Heek kreeg voor huis en 
grond ƒ 35.000,--. De bouwgrond in de Stadsweide 
kostte een tientje per vierkante meter, een hoek-
perceel was iets duurder.36 In de nieuwe Bramme-

lerstraat – genoemd naar de stadswei Brammelen 
– werd een riolering aangelegd, omdat het vuile 
stadswater niet langer kon worden geloosd op de 
sloten van de Stadsweide. Daarna volgden het Hoe-
demakerplein, de Piet Heinstraat, de Nijverheids-
straat, het eerste deel van de Bisschopstraat dat later 
Van Galenstraat ging heten, en de Rembrandtlaan, 
nu de H.M. Tromplaan.  

Volgens Op ten Noort was de verkoop van gron-
den voor ‘de grootere heerenhuizen en villa’s’ in 
Stadsmaten ‘een buitengewoon succes’ geworden. 
Op de verkochte terreinen verrezen naast de ge-
bouwen van de Twentsche Bank en van het Zieken- 
en Pensioenfonds voor Enschede en Lonneker, 39 
fraaie woonhuizen. Hier bouwden diverse fabrikan-
tengezinnen hun stadsvilla.37 De eerste was het sta-
tige herenhuis aan de Piet Heinstraat 1 van Harry ter 
Kuile. Hij had het laten ontwerpen door Karel Mul-
ler, die in Twente voor menige fabrikant bouwde en 
ook de bouwmeester zou worden van het Rijksmu-
seum Twenthe. Andere fabrikantenfamilies die hier 
kwamen wonen, waren Scholten, Blijdenstein, Van 
Gelderen, Ledeboer en Menko. Op een terrein aan 
de zuidkant van Stadsmaten werd het katholieke zie-
kenhuis Sint Joseph gebouwd, waarvan 

..... de open bebouwing en de ligging ten opzichte 
van de meest heerschende windrichting gunstig 
zijn te noemen, met het oog op de afwezigheid van 
fabrieksrook en de ruime toetreding van licht en 
lucht.38

Een sieraad voor Stadsmaten werd de villa Son-
nevanck, een vrijstaand herenhuis, aan het De Ruy-
terplein, in 1911 gebouwd voor burgemeester Edo 
Bergsma, naar een ontwerp van Op ten Noort. Dui-
delijk vertoont het burgemeestershuis, schuin te-
genover de Hogere Textielschool, invloeden van de 
Amsterdamse bouwmeester H.P. Berlage, die met de 
Beurs in Amsterdam aan het begin van de eeuw zijn 
rationalistische ideeën had geïntroduceerd. De ge-
meenteraad had op 25 september 1910 besloten een 
ambtswoning te bouwen voor het ‘Hoofd van het Be-
stuur, dat meer dan eenig ander in de gemeente den 
bouw van goede woningen voor hare ingezetenen 
heeft bevorderd’. De villa mocht ƒ 17.000,-- kosten, 
geen cent meer. Centrale verwarming was te duur, 
parketvloeren en fraaie betimmeringen kwamen 
niet in het bestek voor. Alleen in de hal werd een ei-
ken parketvloer gelegd, in alle andere woonkamers 
waren de vloeren van vurenhout. De begroting werd 
uiteindelijk maar met duizend gulden overschreden. 
Nog steeds is de villa voor oudere Enschedeërs de 
‘burgemeesterswoning’. Tegenwoordig is er een op-
leidingsinstituut gevestigd en is er aan de villa een 
aanbouw gerealiseerd. 

Jhr. Op ten Noort 
ontwierp de villa 
Sonnevanck, een 
vrijstaand herenhuis, 
aan het De Ruyterplein, 
dat in 1911 werd 
gebouwd voor 
burgemeester Edo 
Bergsma. 


