
263

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

Op 22 juli 1933 kondigde het Algemeen Handelsblad onder een ferme kop aan:  

‘In Twente dreigt gevaar.’ De krant riep op tot steun: ‘Twente is er van doordrongen, 

het gewest staat pal, maar het heeft den moreelen steun noodig van het gehele 

land. [...] Nederland waakt!’ Eén van de mooiste plekjes in ons land, ‘een hoekje met 

een kostelijken flora en fauna’, moest worden opgeofferd, want de Buurserbeek zou 

worden gekanaliseerd en genormaliseerd. De beek, weliswaar stromend door het 

Buurser Zand, Haaksbergens grondgebied, was voor ingezetenen van Enschede  

een geliefd plekje voor verpozing, een wandeling of fietstocht. Maar de beek 

kon al het water niet meer verwerken en aanliggende gebieden zouden kunnen 

overstromen, vond de provincie Overijssel.1 Grondeigenaren en natuurbeschermers 

kwamen in het geweer. Heemschut, een vereniging die streefde naar bescherming 

van cultuurmonumenten, presenteerde een volle pagina, die begon met de boze
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Enschede, annexatiedrift  
en imperialistisch streven
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Burgemeester 
M.A.H.M. Stroink van 
Lonneker.

vraag: ‘Met welk recht schendt de Overheid het na-
tuurschoon?’2 De plannen betekenden ‘de vernie-
tiging en het verlies van één van de belangrijkste 
recreatieterreinen voor de industriebevolking van 
Enschede, Lonneker, Hengelo en andere Twentse 
dorpen en steden’.3 Alle acties leidden slechts tot 
uitstel van de kanalisatie, de Buurserbeek werd in 
1937-1938 een groot werkverschaffingsproject. De 
beek werd verbreed, vele bochten verdwenen, de 
beek was in een soort kanaal veranderd.4 Volgens 
Ko van Deinse was het ‘een misdaad tegen ’t beste 
bezit van ons volk’. Maar alle pleidooien om de Buur-
serbeek niet te kanaliseren, hadden niet geholpen.

Protesten tegen annexatie
Protesten waren er ook in Lonneker, tegen de samen-
voeging met Enschede. Lonneker was een groene ge-
meente van veertienduizend hectare, twintig keer de 
oppervlakte van Enschede, een industriestadje van 
nog geen zevenhonderd hectare. Het grondgebied 
van Lonneker was verdeeld in 4.500 ha bouwland, 
7.500 ha grasland, 1.300 ha bos en 500 ha heide, 
slechts zeshonderd hectare was bebouwd, niet met 
overvolle woonbuurten, maar voornamelijk met in 
het groen badende boerderijen. Het was voor een 
buitenstaander alleszins te begrijpen dat de stad En-
schede streefde naar een samengaan met het dorp 
Lonneker. Maar dat de dorpelingen, aangevoerd 
door burgemeester Meinardus A.H.M. Stroink, in 
1906 aangetreden, zich verzetten tegen een annexa-
tie door Enschede – want zo voelde het – was ook 
aanvaardbaar. 

Lonneker was het gebied van de landbouw. Daar 
leefde en werkte een krachtig ontwikkelde, voor een 
groot deel eigengeërfde boerenstand met ver over 
de grenzen bekende landbouworganisaties en land-
bouwcoöperaties. Wat zou er van Lonneker terecht-
komen als de belangen van het dorp werden verbon-
den aan die van het industriecentrum Enschede, 
waar de textiel een crisis doormaakte en de werk-

loosheid met de dag toenam? Lonneker vreesde dat 
haar belangen bij een eventuele samenvoeging met 
Enschede zouden worden verwaarloosd en dat alles 
zou moeten wijken voor de stad.5

Burgemeester Edo Bergsma, die zich in dit geschil 
tussen beide gemeenten vrij rustig hield en behoed-
zaam opereerde, had geen bezwaar tegen samen-
smelting, Enschede en Lonneker zouden volgens 
hem samen moeten gaan in één nieuwe gemeente. 
Want Enschede had meer ruimte nodig voor het uit-
breiden van de stad, ruimte voor woningen, voor de 
industrie, voor het bedachte stratenpatroon met een 
ceintuurbaan van singels, zoals de burgemeester en 
zijn medestadsbestuurders dat in hun toekomstplan 
van 1907 hadden vastgelegd. In 1913 lanceerde de 
gemeente Enschede weer eens een plan om een groot 
deel van de gemeente Lonneker in te lijven. Maar de 
burgemeester van Lonneker vroeg zich af:

De gemeenteraad van 
Lonneker keerde zich 
fel tegen de plannen 
Lonneker en Enschede 
samen te voegen. 
Midden achter de tafel 
burgemeester Stroink. 
Deze foto is gemaakt 
aan het einde van de 
jaren twintig van de 
vorige eeuw.
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In 1925 vierde 
Enschede het 
zeshonderdjarige 
bestaan van de stad. 
Diverse historische 
personen kwamen 
op bezoek bij 
burgemeester Edo 
Bergsma, die ze 
hartelijk ontving en 
hen toesprak. 

Een spotprent liet zien 
hoe de rijke fabrikant 
uit de grote stad 
Enschede de boerin 
van Lonneker het hof 
maakte. Enschede 
was een industriestad 
met weinig groen 
rondom. Lonneker was 
een groen dorp met 
nauwelijks industrie, 
hooguit aan de rand 
van de grens met 
Enschede.

Wanneer wij in een der uithoeken van onze 
gemeente staan en aan de gezichtseinder de 
fabrieksschoorstenen zien verrijzen, dringt zich 
de vraag aan ons op hoe het toch mogelijk zou zijn, 
dat Enschede bij de groote taak, welke het in eigen 
centrum heeft te verrichten, een dergelijk groot 
gebied kan verlangen.6 

Enschede vroeg om een gebied van minstens vijf-
duizend hectare, voor uitbreiding van het station, 
de aanleg van een haven aan het Twente-Rijnkanaal 
en voor woningbouw. Volgens de bedreigde buur-
gemeente leed Enschede aan annexatiedrift en im-
perialistisch streven. Het landelijke Lonneker had 
vanaf de hernieuwde bewegingen van de gemeente 
Enschede in de richting van de gemeentegrenzen di-
rect na de Eerste Wereldoorlog stevig geprotesteerd 
tegen geheel of gedeeltelijke samenvoeging met de 
textielstad. Politieke schermutselingen tussen beide 
gemeenten en in het provinciebestuur brachten geen 
oplossing. 

Maar op 6 mei 1930 daagde er licht. Provincie 
en beide gemeentebesturen vergaderden in Zwolle. 
Lonneker wilde twaalfhonderd hectare afstaan: 
tweehonderd voor de aanleg van de haven en om-
ringende terreinen, en duizend hectare plattelands-
gebied. Maar B&W van Enschede besloten in een 
niet-openbare vergadering het voorstel niet te ac-
cepteren, het college wilde de hele gemeente Lonne-
ker inlijven.7 

Absoluut noodzakelijk
Het volgende jaar werd de nieuwe Gemeentewet van 
kracht. De bepalingen over grenswijziging en sa-
menvoegen van gemeenten waren op één belangrijk 
punt gewijzigd: alleen bij dwingende noodzaak kon 
een gemeente worden opgeheven. In het afgelopen 
decennium was het inzicht gerijpt dat ook kleine 

gemeenschappen, zoals Lonneker, dragers van ge-
meenschapszin en van culturele en maatschappe-
lijke waarden, zelfstandig konden voortbestaan. Het 
standpunt dat Lonneker moest worden opgeofferd 
aan de expansieplannen van Enschede was minder 
haalbaar geworden.8

Een verklaard tegenstander van de fusie van de 
twee gemeenten was de fabrikant Jan van Heek, 
die woonde en werkte in Lonneker. Zijn landgoed ‘t 
Roessingh lag, evenals zijn fabriek Rigtersbleek, net 
even buiten de stadsgrens van Enschede. In een toe-
spraak op 28 juli 1931 lichtte Van Heek zijn stand-
punt toe: 

Op allerlei gronden is verdedigd het nut der 
samenvoeging der Gemeenten. […] Is het eerlijk de 
geheele landbouwende gemeente Lonneker tegen 
den uitgesproken wensch van hare landbouwende 
bevolking te voegen bij eene Gemeente, wier 
denken en handelen overwegend stedelijk is, dus 
geheel anders is ingesteld dan in den landbouw.9 

In de zomer van 1930 had Van Heek ‘als vriend der 
stad’ burgemeester Edo Bergsma gewaarschuwd 
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In 1932 nam Edo 
Bergsma afscheid van 
de stad waar hij vanaf 
1896 burgemeester 
was geweest. Hij liet 
zich ter gelegenheid 
daarvan fotograferen 
te midden van de leden 
van de gemeenteraad.

voor de consequenties van de economische achter-
uitgang. Enschede zou in de toekomst niet zoveel 
behoefte hebben aan expansie als ooit, in rooskleu-
riger tijden, was gehoopt. De gemeente moest met 
de grootst mogelijke voorzichtigheid en beperking 
verdere uitbreiding van de stad overwegen. Daarom 
leek het hem voldoende dat Enschede zich tevreden 
stelde met een kring rondom de stad en een ruim ter-
rein rondom de nieuwe haven.10 

Toen burgemeester Edo Bergsma in 1932 werd 
gevraagd wat hij dacht van de naaste toekomst van 
Enschede, verklaarde hij met nadruk, dat het niet 
alleen wenselijk, maar ‘absoluut noodzakelijk’ was 
dat Enschede en Lonneker werden samengevoegd: 
‘Alleen al de economische outillage eist die samen-
voeging.’11  Hij kende de plannen van de provincie. 
Op 6 januari 1932 hadden de gemeentebesturen van 
Enschede en Lonneker van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel het definitieve wetsontwerp ontvangen 
over de samenvoeging, waarover de (zojuist geko-
zen nieuwe) gemeenteraden hun eindoordeel moes-
ten geven. Datum van de samenvoeging was 1 mei 
1933. Er ontstond enige vertraging door de val van 
het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck, dat op 26 mei 
1933 plaats maakte voor het crisiskabinet van Hen-
drik Colijn. De nieuwe minister van Binnenlandse 
Zaken, mr. J.A. de Wilde, kwam persoonlijk op 7 juli 
1933 naar Twente om met beide gemeentebesturen 
te overleggen over een mogelijk samengaan. Tuban-
tia meldde diezelfde dag dat minister De Wilde te-
gen ‘algehele samenvoeging van de beide gemeen-
ten’ was. Maar niet lang daarna, op 13 september 
1933, deelde dezelfde minister mee dat de volledige 
samenvoeging van Enschede en Lonneker spoedig 
tot stand diende te komen.12

De dag daarna, op 14 september 1933, zette Jan 
van Heek, volhoudend pleitbezorger voor een zelf-
standige gemeente Lonneker, in een brief aan pre-
mier Hendrik Colijn in het kort zijn bezwaren uit-

een.13 Maar Van Heeks pleidooien en mogelijke 
oplossingen haalden uiteindelijk niets uit. Op 30 
april 1934 kwam de gemeenteraad van Lonneker 
voor het laatst bijeen. De burgemeester van Lon-
neker, J.C. Manssen, kreeg eervol ontslag. J.J.E.G. 
Rückert was Edo Bergsma in 1932 opgevolgd als 
burgemeester van het vergrote Enschede.14 Het in 
1933 geopende nieuwe stadhuis van de gemeente 
Enschede zou de zetel worden van de nieuwe ge-
meente.15 Anderhalf jaar later, op 1 mei 1934, vorm-
den Enschede en Lonneker samen de nieuwe ge-
meente Enschede, met bijna 88.000 inwoners.

Kanaal ook in Enschede
Aan het samengaan van Enschede en Lonneker had 
burgemeester Bergsma het zijne bijgedragen. Een 
ander hoogtepunt in zijn loopbaan was het graven 
van de Twentekanalen, waarvan het gedeelte tussen 
Hengelo en Enschede in mei 1936 voor de scheep-
vaart werd opengesteld. Edo Bergsma had zich sa-
men met H. ter Kuile Jzn. sterk gemaakt voor deze 
voor stad en streek belangrijke verkeersverbinding.

Het idee voor kanalisatie in Twente was al oud, 
want Jan Bernard Blijdenstein, de latere maire, had 
daarvoor aan het eind van de achttiende eeuw al 
plannen, want hij was ervan overtuigd, ‘dat de voor-
deelen voor de commercie in ’t algemeen en voor 
Twente in ’t bijzonder, onberekenbaar zouden zijn’. 
Hij betreurde het dat ‘de verwezenlijking zoo lang 
op zich liet wachten’. Blijdenstein bepleitte bij graaf 
Van Wassenaer Obdam, van kasteeel Twickel, een 
verbetering van de Twickeler Vaart. Uit ingewonnen 
informatie was hem gebleken, ‘dat de complete vol-
making van de vaart een werk van weinig omslag en 
kosten’ zou zijn, in vergelijking met de ‘importante 
voordeelen’.16

De eerste ideeën voor een waterverbinding in 
Twente waren al voor de Tweede Wereldoorlog we-
reldkundig gemaakt. In 1927 had burgemeester Edo 
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De Lonnekerbrug over 
het Twente-Rijnkanaal 
bij Enschede, dat in de 
zomer van 1937 werd 
geopend.

Bergsma een protestvergadering belegd om de rege-
ring er van te overtuigen dat ‘Twenthe recht heeft 
op het kanaal naar den Rijn en daarom het kanaal 
wil’. Het Twentsch Zondagblad schreef over deze bij-
eenkomst op 15 juni 1927:

Zij gaf moed voor de toekomst; de burgemeester 
van Enschede, die zelf overtuigd is dat het kanaal 
er – zij het na harden strijd – komt, heeft met het 
organiseeren van deze protest-vergadering – een 
protest, omdat men zijn ontevredenheid over het 
treuzelen der regeering demonstreeren wilde – 
veel succes gehad.17

Maar het zou nog tot 26 maart 1928 duren, voor be-
sloten werd de kanalen te graven. In maart 1930 ging 
bij Zutphen de eerste schop de grond in. Ruim drie 
jaar later, in juli 1933 kon de sluis met het gemaal 
in Eefde worden geopend.18 Het was echter aller-
minst zeker dat ook Enschede een aansluiting op het 
nieuwe kanaal zou krijgen. Enschedese fabrikanten 
en de Kamer van Koophandel & Fabrieken hadden 
daar sterk op aangedrongen. Het College van B&W 
van Enschede stelde daarom een commissie in die 
als opdracht kreeg het indienen van een technisch 
en economisch rapport en een daarop steunend alge-
meen plan voor de aanleg van een handels- en indus-
triehaven door de gemeente Enschede. Adviseur van 
de uit twee deskundigen bestaande commissie was 
de historicus dr. Arij Blonk, die in 1929 zijn nog vaak 
geraadpleegde standaardwerk Fabrieken en Menschen 
had gepubliceerd, een sociografie over Enschede.19 

Blonk presenteerde de commissie begin 1932 drie 
uitvoerige rapporten, over het goederenverkeer te 
Enschede-Lonneker, het toekomstige goederenver-
keer in beide gemeenten en in de zomer van 1932 
de nota Grootte van de terreinen en van het personeel 
der industriële ondernemingen te Enschede, Lonneker 
en Hengelo (O). Een bijkomend probleem was dat mi-
nister Paul Johan Reymer van Verkeer & Waterstaat 
moest bezuinigen en in 1932 besloot dat de voor het 
kanaal te bouwen kunstwerken en de afmetingen 

van het kanaal minder werden dan Rijkswaterstaat 
vóór 1928 had vastgesteld. Een storm van protesten 
en de tegenstand in de Tweede Kamer brachten de 
minister tot inkeer, hij besloot zijn bezuinigingen 
niet door te voeren. De economische voorspellingen 
van Arij Blonk bleken positief uit te pakken en zorg-
den ervoor dat Enschede op het Twentekanaal werd 
aangesloten. Als Blonk de plank zou hebben misge-
slagen, zou de regering haar kans schoon hebben 
kunnen zien om het kanaal maar tot Hengelo aan 
te leggen.20 

Op 27 augustus 1937 werd het kanaal geopend. 
De fotograaf Jan Ooyik, die foto’s maakte van het 
gebeuren, beschreef licht kritisch de crisisjaren:

Wie bij dit feestvertoon geen acte de présence gaf 
in rokkostuum of in jacquet, was ’t naamloos leger 
dat bij het graven van dit waterlint zo’n kolossale 
arbeid had verzet, en dat uit een met lediggang 
bedreigde groep van jong’ en oud’re mannen was 
gekozen: de door de conjunctuurneergang tussen 
de wal en ’t schip geraakte werklozen, voor wie 
de poort van werkplaats of fabriek gesloten bleef 
in deze crisisjaren en die voor ’t levensonderhoud 
op steun of werkverschaffing aangewezen waren. 

De schoolslag leren met een ‘hengel’
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Het fabriekscomplex 
van Vredestein aan het 
Twente-Rijnkanaal.

Voor hen was ’t gevecht om ’t dagelijks bestaan van 
meer belang dan ooit tevoren, toen had men werk 
en – bescheiden – loon, nu had men vastigheid 
en dikwijls ook het zelfrespect verloren. Groot 
was in menig huisgezin de nood, al werd zij vaak 
berustend en in stilt’ geleden. Want bijna steeds 
was d’armoe met ontslag als trouwe metgezel  
’t familieleven ingetreden.

Het Twentekanaal werd geopend door de minister 
van Waterstaat, jhr.ir. O.C.A. van Lidth de Jeude.21

Sesam & Vredestein
‘Het belang van het kanaal voor Twente en voor En-
schede kan men het best beoordelen naar de gege-
vens van het bedrijf “Sesam” in Enschede’, schreef 
Lud Stroink in 1962 in zijn geschiedenisboek Stad 
en land van Twente.22 Sesam, de Scheepvaart-, Expe-
ditie-, Sleepvaart- en Agentuur Maatschappij, werd 
opgericht op 25 mei 1936, toen het kanaal net open 
was. Op 21 mei 1936 kwam het eerste schip aan in 
de Enschedese haven, het was het sleepschip Luctor, 
de heraut van een mooie toekomst, want het eerste 
jaar voeren 647 schepen de haven binnen, de over-
geslagen goederen beliepen ongeveer veertigduizend 
ton. In 1937 begon de aanvoer van katoen vanuit de 
Gulf-havens.23   

Hoe belangrijk voor de lokale en regionale econo-
mie het kanaal was, bleek direct na de Tweede We-
reldoorlog. De bandenfabriek N.V. Rubberfabriek 
Vredestein in Loosduinen, in 1908 opgericht door ir. 
E.L.C. Schiff sr. – het bedrijf heette toen Nederlandse 
Guttapercha Maatschappij, gevestigd in Delft – wilde 
de productie van autobanden weer opstarten. Vrede-
stein kreeg een vestigingsvergunning van het minis-
terie van Handel en Nijverheid voor een autobanden-

fabriek met een capaciteit van ongeveer driehonderd 
buiten- en binnenbanden per dag. Maar in het bedrijf 
was niemand die voldoende kennis had van de pro-
ductie van ‘moderne’ autobanden. In Akron in Ohio 
overlegde een directeur van het Loosduinense bedrijf 
met technici van de grootste rubberfabriek in de we-
reld, B.F. Goodrich. Samen besloten ze een autoban-
denfabriek in Nederland te vestigen, die aan vierhon-
derd mannen en vrouwen werk zou bieden. Hun plan 
vergde een investering van ongeveer vier miljoen gul-
den voor grond, gebouwen en machines. Maar waar 
moest de fabriek komen? In Emmen? In Weert? Het 
Westland rondom Loosduinen viel af, omdat de ar-
beidsmarkt er slecht was, de grond te duur was en er 
was ook ruimtegebrek. 

Burgemeester Meine van Veen, na de oorlog aan-
getreden als opvolger van Rückert, zette zich in voor 
de stad. De fabriek zou bijzonder welkom zijn in En-
schede, want zo’n bandenfabriek betekende een wel-
kome verruiming van andere werkgelegenheid dan 
de textiel te bieden had. Van Veens inzet had succes 
en in juli 1946 richtte Schiff sr. de NV Nederland-
sche-Amerikaanse Autobandenfabriek Vredestein 
op. In de weilanden bij het nieuwe kanaal werd de 
fabriek gebouwd, uit geprefabriceerde betondelen, 
want bakstenen waren na de oorlog uitsluitend be-
stemd voor het bouwen van woningen. Voor de Ame-
rikanen die naar Enschede kwamen, werden drie 
witte houten huizen gebouwd. Op 30 januari 1948 
werd de eerste autoband geproduceerd. Toen de fa-
briek in oktober 1948 één jaar draaide, was het groot 
feest voor alle personeelsleden. De landelijke kran-
ten besteedden veel aandacht aan dit heuglijke feit:

Uit de hoge schoorstenen komen dikke zwarte 
rookpluimen, alles wijst erop dat deze nieuwe 
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Een reclame-uiting van 
Vredestein.

industrie in vol bedrijf is, voorzien van de 
modernste machines.

De volgende jaren zou de bandenfabriek voortdu-
rend worden uitgebreid, de eerste keer in 1950, met 
4.300 vierkante meter. Het volgende jaar begon de 
bouw van bedrijfswoningen voor het personeel, 46 
in totaal, in de wijk Twekkelerveld, beter bekend als 
de Sahara. Omdat woningen schaars waren, bleef 
Vredestein bouwen, in het Twekkelerveld, maar ook 
in Stadsveld en Boswinkel. Vredestein bezat uitein-
delijk 330 bedrijfswoningen. Begin jaren zestig was 
Vredestein met ruim 1.250 mannen en vrouwen de 
grootste industriële werkgever in Enschede.24 In 
1990 kwam een unieke samenwerking tot stand met 
de Italiaanse ontwerper Giorgetto Giugiaro, die in 
1999 door de mondiale auto-pers werd uitgeroepen 
tot auto-ontwerper van de eeuw. Hij werd vooral be-
kend door zijn ontwerpen van onder meer de Golf 1, 
BMW M1, Maserati 3200 GT en Alfa Romeo Brera. 
Voor Vredestein was het een belangrijk moment, 
want de hooggekwalificeerde autobanden uit En-
schede kregen voortaan een handtekening van een 
Italiaanse grootmeester. 

Oranjes op bezoek
Het was altijd een feest als een Oranjevorst in  
Enschede op bezoek kwam. Koning Willem II en  
Willem III waren in de negentiende eeuw een dag de 
gast geweest van het gemeentebestuur en de fabri-
kanten, onder grote belangstelling van vele stadgeno-
ten, al had Willem III op 1 mei 1862 links en rechts 
wel wat kritische geluiden gehoord. Tjeerd van der 
Zee had het enkele keren lastig gehad, tijdens een ko-
ninklijk bezoek, heftig verzet en relletjes ontsierden 
de dag, veroorzaakt door de socialisten die het bloed 
van hun burgemeester wel konden drinken. Burge-
meester Edo Bergsma mocht tijdens zijn ambtsperi-
ode enkele keren Oranjevorsten ontvangen. In 1903 
en 1907, toen Bergsma gastheer was, verliepen be-
zoeken van vorstelijke gasten zonder problemen, 
maar begin september 1929 was het minder rustig.26 

Op 2 september 1929, enkele dagen nadat de 
stad uitbundig Koninginnedag had gevierd, schreef 
Tuban tia hoe mooi en feestelijk die dag was toen 
de koningin, prins Hendrik en prinses Juliana En-
schede met een bezoek vereerden: 

Een mooie zomerdag bestraalt de feestelijk 
aangekleede stad; de vele vlaggen vandaag 
uitgestoken ...... verhoogen het reeds zo fraaie 
aanzien. In het vooruitzicht van het Koninklijk 
bezoek heerscht er reeds een zeer feestelijke 
stemming in Enschede. Verschillende straten 
hadden gisteravond de verlichting aan – het gaf 
een prachtig effect.

Maar het werd wel een visite met een vlekje, want 
sociaaldemocraten zorgden voor enige onrust. De 
stad had zich feestelijk had opgesmukt voor de drie 

Oranjegasten. Het koninklijke gezelschap bezocht 
eerst de textielfabrieken Oostburg en Transvaal van 
Van Heek & Co. aan de Lage Bothofstraat, waar de 
gasten werden verwelkomd door Ludwig en Herman 
van Heek en Bram Ledeboer. Voor één van de arbei-
ders van het bedrijf werd het wel een heel bijzondere 
dag. Het dagblad Tubantia schreef hierover:

Als een bijzonderheid zij vermeld dat aan Hare 
Majesteit de oudste arbeider der firma, J. Berfelo, 
werd voorgesteld, die reeds meer dan zeventig jaar 
in dienst is, hoewel hem de laatste jaren volkomen 
vrijheid van komen en gaan wordt gelaten. Ook 
de prinses en prins Hendrik drukten Berfelo de 
hand.27

Maar ondanks alle uiterlijke, misschien wel ge-
speelde blijdschap en zorgeloosheid hing er een 
sluier van ontevredenheid en onrust over dit bezoek. 
De arbeiders – ook bij Van Heek & Co. – wisten dat ze 
slechte tijden tegemoet gingen, want de fabrikanten 
hadden al aangekondigd dat zij om te overleven, de 
lonen zouden moeten verlagen. Vier dagen vakan-
tie konden ze krijgen, met behoud van loon, maar ze 
moesten er wel 34 uur voor overwerken. Ontevre-
denheid en onrust lieten zich niet verbloemen door 
erebogen, vlaggen, groen en guirlandes, die een feeë-
rieke sfeer schiepen, vooral toen in de donkere avon-
duren de feestverlichting was ontstoken. 

Sociaaldemocraten verspreidden die dag pamflet-
ten. In één van de schampschriften sprak de oude 
Troelstra zijn verbolgenheid uit over het gemeente-
bestuur, onder leiding van Bergsma, dat deze festi-
viteiten betaalde uit de gemeentekas, voor een zaak 
‘die slechts ten doel heeft een bedrieglijke reclame 
voor één of meer schatrijke juffrouwen’. In het G.J. 
van Heekpark defileerden, begeleid door drie mu-
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Op 2 september 1929, 
enkele dagen nadat 
de stad uitbundig 
Koninginnedag had 
gevierd, bezochten 
koningin Wilhelmina, 
prins Hendrik en 
prinses Juliana 
Enschede. Ze waren 
onder meer te gast bij 
Van Heek & Co. waar 
ze rondwandelden en 
een rondrit maakten.

ziekkorpsen, verenigingen van padvinders, zangers, 
jongelingen, sporters en vertegenwoordigers van 
de confessionele en socialistische vakverenigingen, 
voor het koninklijke gezelschap.28

Burgemeester Bergsma, die wellicht was geïnfor-
meerd over het koninklijk bezoek in 1895 – een jaar 
later werd hij burgemeester – en wist hoe de soci-
alisten toen aanschopten tegen de arbeiderswonin-
gen die niet deugden ‘en absoluut schadelijk [waren] 
voor de gezondheid’, besteedde in zijn toespraak uit-
voerig aandacht aan de huisvesting van de inwoners. 
Ze woonden zeker niet ‘in eindelooze en vreugdeloze 
straten in huurkazernes’, het overgrote deel van de 
bevolking was goed gehuisvest ‘aan of in de nabij-

heid van brede, groen omzoomde wegen, dicht bij of 
rondom parken en plantsoenen, in lage eengezins-
woningen, vol lucht en licht’.

Ik zeide met voordacht: de overgrote meerderheid, 
dus niet de gehele bevolking. Wij willen niet 
verbloemen en wij hebben het zelfs op uwe 
ochtendrit door de stad voor Uwe Majesteit ook 
onthuld, dat er nog reeksen oude woningen in de 
stad bestaan, die zijn als wonde plekken in een 
gezond lichaam. 

Burgemeester Bergsma doelde zonder twijfel op de 
plannen om zo’n ‘wonde plek’, de Krim, af te breken. 
Nauwelijks enkele weken na het bezoek van de ko-
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Deze luchtfoto, 
omstreeks 1932 
gemaakt, toont de 
stad Enschede, rondom 
’n oalen stadstorent, 
die bovenaan in het 
midden is te zien, 
onder het nieuwe 
Stadhuis, dat in 1933 
werd geopend.

ningin, de prins en de prinses, op 25 oktober 1929, 
meldde Tubantia dat er ..... 

..... successievelijk reeds ca. 14 woningen van de z.g. 
Oude Krim verdwenen zijn en binnenkort worden 
aan de Frederik Hendrikstraat weer ettelijke huizen 
gesloopt. Een gemakkelijke zaak is het niet, de 
Krim-ontruiming. Vooral niet omdat er niets voor 
gevoeld wordt om een nieuwe Krim te bouwen. 
Zooals men weet, tracht men de menschen uit 
de Krimwoningen zooveel mogelijk over de stad 
te verspreiden. Ze komen dan tusschen andere 
menschen te wonen dan ze tot dusverre gewoon 
waren. De resultaten van dit systeem zijn ....... 
zeer bemoedigend. De menschen passen zich 
betrekkelijk spoedig aan bij hun nieuwe omgeving, 
ze leren hun huis goed te bewonen en weldra zijn ze 
geheel ingeleefd in hun nieuwe milieu.29

Maar het zou nog tot 1934 duren eer de slopersha-
mer door de wijk kon trekken.30 

Donkere tijden
Bergsma was trots op zijn stad en voldaan over wat 
hij voor Enschede en haar burgers had kunnen bete-
kenen. Toen hem in 1932 bij zijn afscheid werd ge-
vraagd wat hij dacht van de naaste toekomst van En-
schede, zei hij oprecht dat het er zeer somber uitzag, 

maar wel lichtpuntjes zag, het was het jaar dat de 
grote textielstaking van 1932-1933 begon:

Dat valt niet te verbloemen. Doch, ik zou willen 
zeggen, dat als werkgevers en werknemers en het 
gemeentebestuur energiek en arbeidzaam zijn en 

Op 7 januari 1937 was het feest in Nederland, Juliana, ‘onze 
geliefde prinses’ trouwde met Bernhard, ‘een prins die vanaf zijn 
eerste verschijnen in ons land ieders hart won door zijn open vrien-
delijk gezicht en zijn aardige sportieve manieren’. Dat waren de 
eerste regels van het feestalbum, dat de schooljeugd van Enschede 
kreeg uitgereikt. Op de achterkant van het album, vol foto’s uit bei-
der jeugd, van hun verloving, verhalen ook over de historie van de 
Oranjes en de familie van prins Bernhard, waren de twee bekendste 
coupletten van het Wilhelmus afgedrukt. De Enschedese tekenaar 
Gerard van Haeften had het ontwerp gemaakt.
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nieuwe wegen zoeken als de oude zijn gesloten, 
men alsnog zou hopen dat de toekomst niet al te 
donker zal zijn.

Maar zijn wens ging niet in vervulling, het wer-
den wel donkere tijden. Die jaren dertig hadden in  
Enschede twee gezichten. Aan de ene kant ontwik-
kelde het stadje zich tot de grote, stoere ‘stad uit 
stoom en strijd’, anderzijds ‘heerschten armoe en 
lediggang in de eertijds zoo welvarende en nijvere 
industriestad’. Wilskrachtig en energiek bouwden 
bestuurders in die jaren aan de stad, op de patro-
nen die waren ontwikkeld door Edo Bergsma en zijn  
medebestuurders en ambtenaren. Sporen van het 
verleden werden uitgewist. De laatste 33 krotten van 
De Krim, herinneringen aan slechtere tijden, wer-
den afgebroken.31 Nieuwe woonbuurten verrezen, 
de binnenstad knapte op, door de restauratie van de 
Grote Kerk en de nieuwgebouwde St. Jacobus Kerk 
met zijn drie koepels en zijn aandachttrekkende 
front. Het samengaan met Lonneker betekende de 
start van het nieuwe Enschede, het stadje werd een 
stad, er was ruimte voor woningbouw en voor de fa-
brieken.

Maar er heersten ook somberheid en angst. De 
staking van 1931-1932, die in heel Oost-Nederland 
woedde, betekende dat in de hele regio 16.000 ar-
beiders maanden niet konden werken, in Enschede 
stonden vrijwel alle fabrieken stil. Burgemeester Edo 
Bergsma had zich een beter afscheid kunnen wen-
sen. Herhaald had hij tijdens deze woelige maanden 
contact met ‘Den Haag’. In februari 1932 voerden de 
strijdende partijen voortdurend overleg met verte-
genwoordigers van het openbaar bestuur. Bergsma 
schreef op 8 februari 1932 dat er nog geen uitzicht 
was op een spoedige oplossing, een grote groep fabri-
kanten maakte weinig haast de machines weer aan 
te zetten .....

... al werd zeker ook wel gevoeld, dat de 
voortgaande verwildering door de leegloperij 

en het afdrijven naar het communisme van vrij 
grote groepen der arbeiders ook de rust in hunne 
fabrieken niet ten goede komt.

Op 31 maart 1932 was de staking voorbij. In de jaren 
daarna steeg het aantal werklozen van vijftienhon-
derd tot zesduizend. Eén op de drie inwoners – de 
stad telde 87.500 inwoners – had geen werk en trok 
van de steun, in 1938 gemiddeld ƒ 10,88 in de week. 
Het gevolg was armoede, bittere armoede. Werkver-
schaffing kon de pijn verzachten. In Enschede kreeg 
een commissie uit de gemeenteraad de opdracht een 
lijst te maken van projecten om de openbare ruimte 
te verbeteren, die in het kader van de gemeentelijke 
werkverruiming – een lieflijke term voor werkver-
schaffing – konden worden aangepakt. Op die lijst 
van grotere projecten voor werklozen voor de ja-
ren 1937-1939 stonden vooral ontginningswerk-
zaamheden, niet alleen binnen de gemeentegren-
zen, maar ook daarbuiten.32 Er waren mannen aan 
het werk bij werken aan de Regge, in het Buurser- 
en Usselerveen en bij de zijtak naar Almelo van het 
Twente-Rijnkanaal. De gemeente zelf had ook een 
aantal werken aangewezen als werkverruimingsob-
ject, zoals het verbeteren van wegen en rijwielpaden, 
het aanleggen van de beplanting langs de spoorbaan 
aan de Parkweg en boswerkzaamheden op een ter-
rein aan de Weerseloseweg. Diverse fabrikanten la-
ten woeste gronden van hun uitgestrekte landgoede-
ren door heel Twente ontginnen.

Een groot project was in 1937-1938 het verbre-
den en kanaliseren van de Buurserbeek. Het was het 
grootste werkverschaffingsproject van de gemeente 
Enschede. Het bood gemiddeld per week in 1937 ge-
durende negen maanden werk aan 352 arbeiders en 
in 1938 gedurende elf maanden aan 233 arbeiders.33

ANWB vergaderde in Enschede, burgemeester kon niet weg uit de stad 


