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Enschede, een nieuwe stad  
in oude landschap van Twente?

Op een boekenplankje in mijn werkkamer bewaar ik enkele kost

baarheden die ik koester, zoals een boekje over Enschede, verpakt in 

een beschermend bruin stukje kaftpapier. ‘Enschede, 18 juli 1952’, 
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Meine van Veen trad 
op 16 april 1946 aan 
als burgemeester van 
Enschede. 

schreef ik ruim zestig jaar geleden op de eerste pagina, 
ik was twaalf jaar oud. Op de omslag staat het stad
huis, tegen een decor van rokende fabrieksschoor
stenen. Daarnaast essen met golvend goudgeel graan 
en grijze rookwolken die aan de horizon opstijgen en 
ons de nijvere stad wijzen, zoals het Twentse volks
lied wil. Het boekje draagt als titel Enschede, de nieuwe 
stad in het oude land. Ik kreeg het van het gemeente
bestuur, ter herinnering aan zes jaar Tweede Prinse
school, ‘Enschede wil trots op je blijven!’ 

Maar was Enschede begin jaren vijftig al een 
nieuwe stad? Het leek eerder een kreet van hoop, 
misschien zou Enschede wel een nieuwe stad wor
den, dat was de wens, de hoop geweest van burge
meester Meine van Veen, die een half jaar na zijn 
aantreden in Enschede als reactie op wederopbouw
plannen gesproken had over ‘een nieuwe stad in het 
oude landschap’. Maar de vernieuwing van het oude 
Enschede zou nog vele jaren duren, tot ver voorbij 
1952, toen ik het herinneringsboekje kreeg. In wel
gekozen bewoordingen schetste de schrijver onze 
stad. Wie dacht dat het industrieel karakter in de 
stadsaanblik overheerste, had het mis. Want: 

Met succes hebben de opeenvolgende gemeente
besturen, daarin bijgestaan door kapitaalk rachtige 
particulieren met typischEnschedese burgerzin, 
er naar gestreefd de stad nog wat anders, nog wat 
meer te doen zijn dan een industriestad alleen. 

Als voorbeelden worden de singels genoemd, de 
fraaie parken en plantsoenen, moderne woonwij
ken ‘met een intensieve groenvoorziening’. Zodat, zo 
penseelt de schrijver de stad van begin jaren vijftig ..... 

... wie in de zomertijd de stad overziet, bijvoor
beeld van de stadhuistoren, tot zijn verrassing 

ontwaart, dat het groen de overheersende kleur is 
in de stad, welke aan alle zijden rijkelijk omringd 
is met dat typisch Twentse landschapsschoon 
hetwelk, terecht, vermaard geworden is. En boven
dien blijkt dat de adem der fabrieken de vlam der 
cultuur niet heeft gedoofd. 

En daarna komen alle aantrekkelijkheden van de 
stad aan bod, het onderwijs, het stadhuis, het Rijks
museum Twenthe, de Grote Kerk, de Sint Jacobus 
Kerk, de Synagoge, het nieuwe station, de openbare 
leeszaal, de natuur in en om de stad, om af te sluiten 
met ‘Bad Boekelo, de Zee op de heide’. 

Oude stad
Maar het Enschede van begin jaren vijftig was nog 
de oude stad, weliswaar waren verwoeste huizen en 
gebouwen hersteld, maar een nieuwe stad was het 
zeker nog niet, de rook van de textielstad was nog 
niet verdwenen, stromen arbeiders trokken elke dag 
de fabrieken in. Jan Cremer, schilder en schrijver, ge
boren en opgegroeid in Enschede, vond het Enschede 
van het begin van de jaren vijftig ‘de lelijkste stad van 
Nederland’, zeker geen ‘Stad van Fleur en Vlijt’, zo
als het boekje ons schoolverlaters wilde aanpraten, 
mooi gevonden, die allitteratie, maar ver bezijden de 
werkelijkheid:

Enschede, een stad met een immer grijze hemel, 
waar het vaak regende en mistte en een door
dringende vettige nevel in de straten hing. Of de 
bittere rook van de in brand gestoken veengebieden 
rondom die, slechts voor even, de stank van 
de fabrieken verdreef. Alleen de mist kon de 
grauwheid van deze troosteloze plaats verhullen.

De schrijver Willem Brakman, bedrijfsarts voor 
Rigtersbleek, schreef ook over de stad waar hij toen 
werkte en woonde: ‘Wat ’n hinderlijk lelijke stad.’ In 
dat ‘onlieflijke stadje kon je je naam schrijven in het 
roet van de lucht’. De stad greep hem aan: ‘In deze 
van lelijkheid nauwelijks te begapen omgeving die 
de voortdurende uitstraling van een ijskou heeft, 
raakte ik de wanhoop steeds meer nabij.’1 

Cabaretier Henk Elsink, getogen aan de Janninks
weg in Enschede, wond er geen doekjes om en ver
telde televisiekijkend Nederland en Koos Postema in 
1990, in het programma Klasgenoten, hoe hij dacht 
over de stad van de jaren veertig, vijftig: ‘Het was een 
afschuwelijke stad, de smerigste van WestEuropa. 
Er hing een nare sfeer, het was er onaangenaam.’ 
Vergoelijkend voegde hij er aan toe, in 1990 dus: 
‘Maar het is nu een leuke en mooie stad geworden.’ 

De advocaat Ties Schmidt vroeg zich op 3 no
vember 1952 in een bijeenkomst van de Rotaryclub  
Enschede af waarom Enschede eigenlijk zo weinig 
sfeer had. Hij gaf zelf antwoord:

Enschede is materialistisch behoorlijk ontwikkeld, 
maar geestelijk achtergebleven. Er is onder de 
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Willem Diemer, 
leraar Nederlands 
aan Het Enschedees 
Lyceum, veroorzaakte 
grote opschudding 
in Enschede, ‘een 
beklagenswaardige 
stad’ vond hij. Op 
deze foto van het 
docentenkorps van het 
Lyceum staat Diemer 
op de achterste rij, 
vijfde van rechts.

bevolking geen eenheid en elk gevoel van gezond 
chauvinisme ontbreekt.2

Als eersteklasser van Het Enschedees Lyceum was 
me ontgaan hoe leraar Nederlands dr. Willem Die
mer in januari 1953 in zijn afscheidsartikel in de 
schoolkrant De HEL uitlegde, waarom Enschede 
‘de meest beklagenswaardige stad’ was die er voor 
hem bestond. Kennelijk had de propaganda van de 
gemeente, over de nieuwe stad in het oude land, de 
stad van fleur en vlijt, de niet gedoofde vlam der cul
tuur, hem ook bereikt. Diemer: 

Enschede was mij geschilderd als een interessante 
stad, één en al bedrijvigheid, een stad waar het 
bruist van mogelijkheden, een stad waar wat 
gebeurt. De leidinggevende kringen, zo zei men, 
hadden er een sterk cultureel verantwoordings
gevoel, het onderwijs stond er in hoog aanzien, 
er waaide een progressieve wind en mensen 
op culturele sleutelposities kon men horen 
zeggen, dat zij enkel ‘streefden naar stijlvolle 
persoonlijkheid binnen een cultuurbewuste 
gemeenschap’. Wat zou men meer wensen?
 

Willem Diemer was bij zijn komst gepaaid met be
loftevolle, lonkende vergezichten, de ronkende ver
halen uit het boekje, dat iedere schoolverlater rond 
zijn elfde, twaalfde levensjaar kreeg uitgereikt. Maar 
Diemer voelde zich ietwat bedrogen. Cultureel ge
sproken vond hij Enschede nog steeds niet meer dan 
een gemeente van 20.000 inwoners: 

Het aantal middelbare scholen en scholieren, de 
standing van het stedelijk dagblad, de eenzijdig
heid van het cultuurbezit (schilderijen en 
muziek  korpsen), het ontbreken van culturele 
‘high brow’metinvloed, betekenis van bioscopen 
bij gebrek aan andere mogelijkheden (literair 
leven, toneelbloei, schildersgroepen, wekelijkse 
concerten, omroep, hoger onderwijs, traditie) – het 
wijst allemaal precies in de richting van dát getal.

Een dorp dus, waar volgens Willem Diemer, de vlam 
van de cultuur wél was gedoofd. Diemer:

Ik ben het voor mezelf steeds meer gaan samen
vatten in dit ene zinnetje: ‘Men ziet het niet.’  Men 
mist t.a.v. cultuur het juiste begrip, het niveau, 
de ‘instelling’. Men is zo eenzijdig de ‘homo 
economicus’ [...] dat men de cultuurdragers en de 
cultuurbewusten al decenniën aan zijn laars lapt, 
en eruditie beschouwt als ‘buiten model’.3 

In hetzelfde nummer van de schoolkrant gaven 
vooraanstaande stadgenoten hun mening over de vi
sie van Diemer. Prof. dr. Fré van Heek, hoogleraar so
ciologie in Leiden, gaf aan waarom ‘vele aspecten van 
het Enschedese cultuurleven nog weinig bevredi
gend’ waren. Een belangrijke reden was de excentri
sche ligging van Enschede, op grote afstand van de 
grote steden en de universiteiten en hogescholen van 

ons land. Enschede was ook geen bestuurscentrum. 
Er ontbrak een academisch gevormde researchstaf 
in de plaatselijke textielindustrie, in tegenstelling 
bijvoorbeeld met de elektrotechnische industrie in 
Eindhoven en de metaalindustrie in Hengelo. En de 
‘Tukkers’:

Het groepskarakter der Twentse bevolking 
met haar weinig emotioneel en sterk secundair 
functionerend (moeilijk voor nieuwe indrukken 
openstaand) temperament, dat een zich 
gemakkelijk uiten op verschillende culturele 
gebieden niet bevordert. 

Van Heek concludeerde overigens dat Diemer een te 
ongunstig beeld had geschilderd van het culturele 
leven in Enschede. 

In 1955 verliet Willem Diemer Enschede, om le
raar in Groningen te worden. Zeven jaar later kwam 
hij terug in Enschede, als leraar aan de gemeente
lijke HBS. Hij was verliefd geworden op het fraaie, 
oude burgemeestershuis van Delden, dat toen al ja
ren leegstond. In 1994 overleed Diemer. Wie van zijn 
oudleerlingen herinnert zich hem niet?

Stad op tweesprong
Hoe stond Enschede er bij, in het begin van de jaren 
vijftig? Toen in de lente van 1945 de oorlog voorbij 
was, wachtten bergen werk, om de sporen van ver
woesting te verwijderen. Niet alleen in Enschede, het 
gehele land moest aan de slag. De Nationale Woning
raad had de schade in heel het land geïnventariseerd. 
Er waren 100.000 woningen totaal vernield, 40.000 
waren zwaar beschadigd, 350.000 hadden lichte 
schade opgelopen. ‘Wij hebben ongeveer tien jaar 
nodig om de achterstand in te halen’, aldus de raad.4

In Enschede waren ruim twaalfhonderd woningen 
totaal vernield, 58 huizen waren zwaar beschadigd 
en zo’n 5.600 huizen hadden lichte averij opgelo
pen. De schade was geraamd op ruim vijftien mil
joen gulden. Voor herstelwerk waren voor de eerste 
driehonderd huizen, die het eerste halfjaar bewoon
baar gemaakt moesten worden, 1,4 miljoen kilo ce
ment, bijna acht miljoen stenen, drieduizend kuub 
hout, 420.000 dakpannen en drieduizend m2 glas 
nodig. En voor het repareren van de wegen 300.000 
straatklinkers, 10 ton asfalt, een kilometer beton
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Op 6 oktober 1946 
nam de Enschedese 
gemeenteraad een 
historisch besluit: 
de stad gaat een 
oost-west-verbinding 
aanleggen, de 
Boulevard 1945. 
Twintig jaar later, 
omstreeks 1965, is 
deze foto genomen. 
De Boulevard was 
aangelegd, de 
binnenstad vertoonde 
nog het oude 
vertrouwde beeld, met 
de Grote Kerk in het 
midden, de toren van 
het Stadhuis en het 
G.J. van Heekbad. 

band, 5.000 m2  betontegels en vijftig straatkolken. 
Gelukkig waren veel monumentale gebouwen vrij
wel ongeschonden de oorlog doorgekomen, de Grote 
Kerk, het Elderinkshuis, het stadhuis, de Sint Jaco
bus Kerk, Rijksmuseum Twenthe, de Hogere Textiel
school aan het Dr. Ariënsplein, de Twentsche Bank. 
Het Blijdensteinhuis – met bibliotheek en leeszaal 
– was echter onherstelbaar verwoest.

De Commissie Wederopbouw Binnenstad, onder 
aanvoering van wethouder H.C. Nijkamp, had al 
snel een plan laten maken voor herstel en ontwik
keling van de binnenstad, waarin de bouw van een 
groot aantal nieuwe woonwijken buiten de singels 
werd aangekondigd. Acht miljoen gulden was de ra
ming van de kosten voor deze uitbreiding van de 
stad.5 De leiding van de wederopbouw van de stad 
kreeg burgemeester Meine van Veen, op 16 april 
1946 aangetreden. Iemand beschreef hem in een 
korte biografie: ‘Evenwichtige Overijsselse boeren
zoon, gezagsgetrouwe sociaaldemocraat, die na een 
succesvolle loopbaan als onderwijsmanager een be
kwame, wijze burgemeester was van Enschede.’ Ja
renlang had hij tal van onderwijsfuncties vervuld, 
vanaf zijn eerste baan als onderwijzer in Neede, tot 
zijn laatste, directeur van de gemeentelijke Handels 
Hogere Burgerschool in Groningen. Toen zijn benoe
ming in Enschede afkwam, was hij chef van de redac
tie van Het Vrije Volk in Groningen, een functie die hij 
in de oorlog had aanvaard.6

In zijn welkomstrede verhaalde hij over een col
lega, ook vriend, die niet begreep dat Meine van 
Veen het onderwijs verliet: ‘Je hebt een prachtige 
betrekking als directeur van een middelbare school. 
Het werk ligt je volkomen. En nu duik je onder in de 
politiek.’ Zijn vriend verheelde niet dat hij een niet 
al te gunstig beeld had van de politiek. Maar hij ver

gat, zo voegde Van Veen er aan toe, dat hij eigenlijk 
al in de zomer van 1941 als directeur van een HBS 
‘aan de dijk was gezet’ door de bezetter, zijn houding 
was niet loyaal. Van Veen: ‘Hiervoor zal ik de Duit
sers steeds dankbaar blijven, want vele moeilijke be
slissingen zijn mij daardoor bespaard en ik kon in de 
schaduw verder leven en werken.’ 

Over de plannen voor de wederopbouw van En
schede was Van Veen enthousiast, zo liet hij in ok
tober 1946, een half jaar na zijn aantreden, weten:

De stad die wij bewonen en bouwen, is ten dele 
ook de stad van de Enschedeër van het jaar 2000. 
Hij heeft er recht op dat thans de mogelijkheden 
worden geschapen dat de stad die hij zal bewonen, 
voldoet aan zijn behoeften. [...] Het schone van 
het verleden moet men trachten te behouden, 
voorzover dat maar enigszins in ons vermogen 
is; dat behoort ook aan de komende geslachten. 
Bij het nieuwe plan [...] gaat evenwel weinig 
onvervangbaar schoons verloren. Het is gericht 
op de toekomst, het schept mogelijkheden, die 
het verleden niet kende en niet kennen kon. Het 
nieuwe plan tracht de ramp die de stad trof, aan 
te wenden tot haar heil. Als het uitgevoerd is, 
zal Enschede met meer recht dan ooit genoemd 
kunnen worden een nieuwe stad in het oude 
landschap Twente.

In het plan werd voorgesteld een nieuwe weg aan 
te leggen, een oostwestverbinding dwars door de 
stad, de Boulevard 1945. In het Wederopbouwplan 
was sprake van een hoofdrijbaan met vier stroken, 
voorzien van ruim in het groen gestoken parallel
wegen, omzoomd door ‘elementen van grootsteedse 
allure’, alsmede middelhoge gebouwen met arcaden 
voor flanerende voetgangers. Op 6 oktober 1946 be
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sloot de gemeenteraad na langdurige discussies het 
plan goed te keuren. Het raadsverslag in de Twent-
sche Courant sprak boekdelen. De Enschedese raad 
kwam volgens de raadsverslaggever tot dezelfde con
clusie als de Enschedese burger, die onpartijdig het 
nieuwe wederopbouwplan had beoordeeld:

Elke stadgenoot heeft de afgeloopen weken zijn 
hoofd geschud over de enorme breedte van de 
geprojecteerde verkeerstraverse, die de stad van 
het Oosten naar het Westen zal doorkruisen, doch 
durfde het ook niet aan om den nieuwen 60 meter 
breeden weg, te breed te noemen.

Het plan haalde moeizaam de eindstreep, maar 
voorlopig bleef het een plan, want er moest geld ko
men, de gemeente zelf kon het realiseren van haar 
hoog gestelde ambities niet betalen en keek met 
een schuin oog naar Den Haag. Maar daar gingen 
de geldpotten niet direct open, want het plan voor
zag niet alleen in de wederopbouw van de stad, maar 
hield ook een reconstructie van de infrastructuur in, 
en daarvoor ging geen rijksbeurs open. 

Champs-Élysées en Baumwollstrasse
Pas in 1956 kon met de aanleg van de Boulevard 1945 
worden begonnen. In 1957 kwam het eerste deel ge
reed, van de C.F. Klaarstraat tot de Kalanderstraat. 
Het tweede gedeelte werd begin 1958 aanbesteed en 
kon aan het eind van dat jaar worden geopend. Met 
het derde en laatste deel – van Rietmolenstraat tot 
Singels, Gronausestraat – werd in 1959 een begin ge
maakt. De gehele Boulevard 1945 kon in het najaar 

van 1961 voor het verkeer worden opengesteld. Er 
kwam nog een vierde fase: de C.F. Klaarstraat kreeg 
de breedte van de Boulevard. Zeventien jaar na de 
start van de aanleg, op 22 augustus 1973, kon En
schede feestvieren, de Boulevard 1945 ging open 
voor alle verkeer.7 Het was een binnenstedelijke ver
keersweg van een uitzonderlijke schaal en omvang, 
zestig meter breed, 1,2 kilometer lang, die Enschede 
in twee delen verdeelde, noord en zuid, en via de 
singels een snelle aansluiting bood vanuit Hengelo,  
Oldenzaal en Haaksbergen richting Duitsland.

Deze boulevard was niet alleen een brede straat 
door de stad, maar zou ook de start moeten bete
kenen van de ontwikkeling van Enschede tot een 
nieuw soort stad, Enschede als Europees textielhan
delscentrum. Die hoop mochten bestuurders begin 
jaren zestig nog koesteren. Enschede was één van de 
grootste textielsteden in Europa, al werd een groot 
deel van de eindproducten elders gemaakt. Door in 
het centrum van de stad een groot textielhandels
centrum te bouwen, hoopten de gemeentebestuur
ders – vanaf 1958 onder aanvoering van Meine van 
Veens opvolger Wim Thomassen – nieuwe banen te 
scheppen. De Boulevard moest de Europese Baum
wollstrasse worden, de ChampsÉlysées van de tex
tielnijverheid.8 

Het gemeentebestuur van Enschede was ingeno
men met zo’n representatief centrum voor de tex
tiel en kledingindustrie, dat de naam Texenter had 
gekregen, het was een plan van de TwentsGelderse 
confectieindustrie. Maar de Enschedese fabrikan
ten keken wat zuinig en stelden zich gereserveerd 

Eerste woonflat in Twente
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op. Toen bekend werd dat er ook plaats zou zijn voor 
de Duitse textielindustrie, was de maat vol. De Fa
brikanten Vereeniging Enschede somde in een brief 
aan het College van B&W haar bezwaren tegen het 
Texenter op. De vraag was: ‘Is de stad meer gebaat bij 
een bloeiende eigen textielindustrie of bij het bevor
deren van de Duitse textielindustrie?’ Voor de fabri
kanten was Texenter van de baan. Er was overigens 
al wel een begin gemaakt met een onderkomen voor 
het textielcentrum, de Doos, waarin later V&D zou 
komen.9 De in het plan aangeprezen parallelwegen 
zijn er overigens nooit gekomen, de ruimte daar
voor gereserveerd werd voornamelijk parkeerter
rein, voetgangers zag je er nauwelijks.

Stad op tweesprong
Enschede stond in de jaren vijftig op een tweesprong. 
Welke weg de stad zou volgen, was kort na de oorlog 
al duidelijk. Enschede, hoe oud ook, was nog steeds 
een stadje met een dorpse allure, met de kerk in het 
midden en rondom villa’s van vermogenden, winkels 
en arbeidersbuurten, daarachter het groene Twentse 
land. Het moest, aldus het statement van de nieuwe 
burgemeester, een nieuwe stad worden in het oude 
landschap Twente.10 Enschede zou volgens het plan 
van 1949 ook een stad vol laagbouw worden, maar 
tijdens de rit werd het wel bijgesteld. Het leidende 
idee was dat er rondom de stad een krans van nieuwe 
wijken zou worden aangebreid. Het plan beoogde 
vooral ook bestaande wijken en buurten verder in te 
vullen, daar moesten bestaande huizen in de nieuwe 
ontwikkelingen worden opgenomen. Zo verrezen – 
inderdaad, verrezen, acht torenflats in de woning
wetsector –  in Boswinkel, Mekkelholt en Deppen
broek – en ook werden veel flatwoningen gebouwd, 
in deze drie wijken en in De Velve, Twekkelerveld en 
Stadsveld. In enkele wijken overschaduwde de eta
gebouw de eengezinswoningen. Een nieuwe fase in 

de stadsuitbreiding werd ingeluid door het Structuur-
plan 1964, op basis waarvan de zuidelijke stadswij
ken werden ontwikkeld, die sterk op zelfvoorziening 
waren gericht, kleine dorpen waren het. Zo werd de 
Wesselerbrink een dorp in de stad, twintigduizend 
inwoners, een winkelcentrum dat niet alleen voor
zag in de dagelijkse behoeften, waar de slager, de 
bakker en de kruidenier vlees, brood en levensmid
delen leverden, maar dat ook stadse allures had.11 

Opmerkelijk was dat in de eerste generatie naoor
logse nieuwbouwplannen gebogen straten niet meer 
voorkwamen, recht toe recht aan liepen de nieuwe 
wegen, rechthoekige patronen in steen. Later, toen 
de woonerven het aanzien van de nieuwe wijken be
paalden, keerden slingerende straatjes terug in het 
stadsbeeld. De hoogbouw verrees nadat de Wilhel
minaflat in 1952 de primeur van het eerste hoge 
woongebouw in de stad had. De wijken werden niet 
alleen hoger, ook ruimer, met grotere huizen, waar
van de Wesselerbrink het voorbeeld werd. En in de 
laatste decennia van de twintigste eeuw kwamen er 
meer verschillende woningen, de tijd dat er slechts 
arbeiderswoningen en villa’s werden gebouwd, was 
voorbij, de veranderde samenstelling van de bevol
king noopte bouwers tot meer variatie in het aanbod. 
Wie de tijd neemt voor een fietstocht door de bin
nenstad en de wijken, ontdekt het gevarieerde aan
bod van woningen, in Enschede kan iedereen goed 
wonen.12

Dansende gezagsdragers 
De jaren vijftig waren goed begonnen. Enschede 
kreeg in 1951 het eerste nieuwe station in Nederland 
na de Tweede Wereldoorlog. Bij de opening richtte 
architect ir. H.G.J. Schelling zich in het bijzonder 
tot burgemeester Van Veen. ‘Hier is dan het nieuwe 
station’, aldus de bouwmeester, ‘gebruik het in  
Enschede.’ Zijn wens paste in het nieuwe denken 
over de toekomst van de stad: ‘Moge dit moderne 
station bijdragen tot de grote bloei van de zo belang
rijke stad Enschede.’ 

Enschede had nog een primeur, want het was voor 
het eerst dat in Nederland met gewapend beton ‘een 
esthetische vorm en kleurbehandeling’ – in architec
tentaal – werd gegeven. Het was een experiment dat 
in kringen van bouwkundigen en architecten veel 
aandacht trok. Schelling, als architect verbonden aan 
de Nederlandse Spoorwegen, bouwmeester ook van 
het station in Hengelo en van het Muiderpoortsta
tion in Amsterdam, liet zich inspireren door de beto
narchitectuur van de Fransman Auguste Perret en de 
Zwitserse architect Denis Honegger. Hij stelde zich 
op het standpunt dat ‘bouwen in beton in elk geval 
zou moeten zijn: zichtbaar bouwen in beton’, zo ver
telde hij bij de opening. Tubantia schreef: ‘Overal is 
het [beton] getoond en gelaten zoals het in wezen is. 
Dit leidt tot een rustige en strenge monumentaliteit.’ 

Het hoogtepunt van het feest was het optreden 
van de Enschedese Boerendansgroep De Schad



G
eschiedenis van Enschede  46  Enschede, een nieuw

e stad in oude landschap van Tw
ente?

385

denrieders, die na het aanbieden van een krenten
wegge – in Twente wordt elke geboorte gevierd met 
zo’n groot krentenbrood – de officiële genodigden 
lieten deelnemen aan de Hoksebarge, een traditio
neel Twents kringdanslied.13 De vele honderden toe
schouwers zagen de hoogste gezagsdragers van de 
gemeente Enschede, de provincie Overijssel en NS 
aan de arm van een Enschedese schone op de maat 
van de muziek van enige harmonicaspelers met veel 
elan en blozende gezichten van inspanning de dans 
uitvoeren, zo schreef de Enschedese stadsarchivaris 
Ties Wiegman later in een artikel over het nieuwe 
station.14

Stadion voor moderne stad
Een moderne stad als Enschede verdiende ook een 
sportstadion. Dat was de teneur van het artikel in 
Tubantia van Oudejaarsdag 1947, waarin werd be
schreven hoe andere gemeenten in ons land zich in
zetten voor uitbreiding en modernisering van sport
accommodaties. Toen er vragen uit de gemeenteraad 
kwamen, haastten burgemeester Van Veen en zijn 
wethouders zich de raad te vertellen dat ze van nut 
en noodzaak overtuigd waren en stappen zouden ne

men. Bijna twee jaar later kwamen de plannen voor 
een zwembad en een stadion met omringende sport
velden op het Erve Dieckman op tafel. Geld was er 
ook gevonden, want het ging de textielindustrie voor 
de wind, merkbaar aan de hoge opbrengsten van de 
ondernemingsbelasting (nu vennootschapsbelas
ting) en daaruit kon de uitvoering van de plannen 
worden betaald. Op 13 april 1953 besloot de ge
meenteraad tot aanleg van het sportcomplex Diek
man – de c was uit de naam verdwenen, evenals de 
aanduiding Erve – naar een ontwerp van de Dienst 
Openbare Werken. Op 12 november 1953 ging ‘de 
eerste spade’ de grond in, toen burgemeester Meine 
van Veen de bulldozer in werking stelde. De bouwtijd 
was geschat op twee jaar, de kosten liepen op tot drie 
miljoen gulden.

Maar er hing nog één vraag boven de Oude Markt: 
welke voetbalclub moest de vaste bespeler van het 
Stadion Diekman worden, Sportclub Enschede of 
Enschedese Boys? Het lag voor de hand dat de zwart
witten van Sportclub Enschede deze rol kregen toe
bedeeld, ze trokken immers door hun status in het 
nationale voetbalwereldje de meeste toeschouwers. 
Maar het gemeentebestuur gunde de eer aan de 

Het nieuwe station, 
gefotografeerd 
omstreeks het midden 
van de jaren vijftig. Het 
was in 1951 geopend.

In enkele jaren onder-
ging het Stationsplein 
een complete meta-
morfose. In 1948 
waren de laatste uren 
van het oude station 
bijna aangebroken, 
de sfeer van de voor -
oorlogse jaren, maakte 
plaats voor een eigen-
tijdse entourage rond 
een station dat een 
bijzondere uitstraling 
kreeg. 
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Vaak was het 
Stadion Het Diekman 
uitverkocht bij top -
wedstrijden in het 
Nederlandse voetbal, 
maar ook atletiek trok 
velen naar het stadion. 

groenwitten van De Boys, die immers vroeger al had 
aangegeven graag in het stadion te willen spelen, 
terwijl Sportclub liet weten de voorkeur te geven aan 
het G.J. van Heekpark. Het duurde lang eer er een 
beslissing viel, enkele mogelijkheden passeerden de 
revue, van één club als vaste bespeler, Enschedese 
Boys, of met Sportclub Enschede samen wellicht, 
en zou Rigtersbleek er ook niet kunnen voetbal
len? De gemeenteraad moest uiteindelijk beslissen. 
Op maandagavond 16 juli 1957 viel het besluit dat 
Sportclub Enschede ‘onder de gegeven omstandighe
den sportief, sociaalcultureel en evenzeer financi
eel’ in aanmerking kwam als de vaste bespeler van 
het Diekmanstadion. Het besluit werd genomen 
met één stem tegen, van het gereformeerde raadslid 
Spruijt. Daarover schreef de raadsverslaggever van 
Tubantia:

De wet Gods gaat mij hier bovenal. Wij hebben dat 
uit te dragen. Wij hebben trouw beloofd aan wat 

God wil. En al moet dat een onnoemelijke som 
kosten, de wet van God gaat voor alles. [...] Het is 
onbelangrijk wie er op het Diekman zal spelen, 
zolang dat geschiedt op zondag. De sport gaat de 
zondag het karakter van rustdag ontnemen; het 
college respecteert de christelijke normen niet. De 
financiële inkomsten worden hier gesteld boven 
Gods gebod.

Op woensdag 8 augustus 1956 werd het stadion ge
opend. Meine van Veen heette allen hartelijk wel
kom en wethouder Horstman hield een toespraak, 
met een saillante slotwens: ‘Moge het Sportpark Het 
Diekman een even grote bekendheid en faam krijgen 
als de textielproducten uit onze stad.’ Wie kon toen 
immers vermoeden dat tien jaar later de textielin
dustrie teloor zou gaan? Het was in 1956 nog ho
sanna in de katoen. In de openingswedstrijd tussen 
Sportclub Enschede en Preussen Münster maakte 
Abe Lenstra na twintig minuten het eerste doelpunt 

Satchmo in stadion Diekman
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in het stadion, uit een strafschop. De zwartwitten 
versloegen de Duitsers met 30.16 Maar er werd in 
Het Diekman niet alleen gevoetbald, rondom de vel
den lag een in Nederland hoog aangeslagen sintel
baan, waar vele atleten uit binnen en buitenland 
snelle tijden maakten. Ook was het stadion vele ma
len start en finish van de Enschedese marathon.

Het Diekmanstadion, waar FC Twente jarenlang 
voetbalde, werd afgebroken toen de Grolsch Veste in 
gebruik werd genomen, in 1998. Het zwembad – het 
home van Zwemclub Enschede (ZCE) – verdween, nu 
biedt het tropisch zwembad Aquadrome vele vormen 
van waterpret. In de nieuwe Diekmanhal werden na 
de vuurwerkramp in Enschede van zaterdag 13 mei 
2000 slachtoffers opgevangen. Naast de oude Diek
manhal ligt de tennishal van de TC Het Diekman, 
die ook beschikt over enkele buitenbanen. 

Sociëteit en schouwburg
In augustus 1953 mocht Meine van Veen de eerste  
steen leggen voor de nieuwe schouwburg in Enschede,  

die kon worden gerealiseerd door de verbouwing 
en uitbreiding van de Groote Sociëteit aan de Lan
gestraat, in de tuin van de oude schouwburg en in 
de tuin van een aangekocht aangrenzend pand. De 
schouwburg, op 1 maart 1955 geopend door minis
ter J.M.L.Th. Cals van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen, bood plaats aan negenhonderd bezoe
kers. De kosten werden laag gehouden, 2,4 miljoen 
gulden. Het gebouw werd soberder dan gehoopt, om
dat de gemeentelijke financiële positie niet bijzonder 
rooskleurig was in die jaren.

 In 1953 gingen de eigendomsrechten van het hele 
gebouw over naar de NV de Twentsche Schouwburg. 
De schouwburgzaal, de gevel en het interieur kregen 
een facelift in de stijl van de jaren vijftig, tegenwoor
dig nog enigszins herkenbaar. Voorzitter L. Bothenius  
Lohmann haalde aan het einde van het jaar opge
lucht adem:

Onze vereniging heeft een belangrijk jaar achter 
de rug, misschien wel het belangrijkste van 

Paysage hollandais, eerste schilderij van Jan Cremer in Enschede
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haar ruim 140jarige bestaan [...] Na eindeloze 
discussies en besprekingen is dan eindelijk de NV 
Twentsche Schouwburg ontstaan, waarvan op 
18 december de eerste steen is gelegd door onze 
burgemeester en de beide oudste commissarissen 
de heren A.H. van Heek en J. Bevers.17

De Twentse Schouwburg bestaat niet meer. De neon
letters zijn verdwenen, slechts weinigen hadden in 
de gaten dat in het woord ‘schouwburg’ een ‘op
haaltje’ ontbrak, waardoor de oplettende kijker het 
woord ‘schouvburg’ las. Cultuur beleven stadgenoten 
en vele anderen uit de Twentse en Duitse omgeving 
tegenwoordig in het Muziekcentrum en het Willem 
Wilmink Theater. 

Geen beklagenswaardige stad
In 1958 leek Enschede een trotse stad, herrezen uit 
de oorlogsellende. Het gemeentelijk voorlichtings
bureau gaf in samenwerking met de VVV – beide in
stanties woonden samen in het huis waar ooit de eer
ste krant van Enschede werd gedrukt, aan de Markt 
– een kleine brochure uit, overstromend van tevre

denheid. Enschede, waar ‘een tot de verbeelding 
sprekend wederopbouw en een groots uitbreidings
plan gedeeltelijk al realiteit’ was geworden. Daar, in 
Enschede, klopte het hart van de Nederlandse tex
tielindustrie, het was ‘een dynamische stad met 
charme, dankzij parken en plantsoenen en ...... de 
modeindustrie’. Cultuur was er volop. De Twentse 
Schouwburg was het ‘cultureel centrum voor wijde 
omgeving’, het Rijksmuseum Twenthe toonde ‘wer
ken van grote meesters’ uit de zeventiende en acht
tiende eeuw, naast middeleeuwse kunst. Twee pagi
naatjes – elk van tien bij veertien centimeter – gaven 
in beelden een indruk van het Sportpark Het Diek
man. Vermeldenswaard was ook kennelijk dat de 
stad vijftien muziekkorpsen telde. Een toeristische 
attractie was de zonnewijzer aan de Grote Kerk op de 
Markt, evenals de entree van de Sint Jacobus Kerk. 
Natuurlijk bezong het foldertje het natuurschoon 
in de omgeving. Een paginaatje was gewijd aan het 
oorlogsmonument in het Volkspark. Had Willem 
Diemer dan toch ongelijk gehad? Enschede was he
lemaal geen beklagenswaardige stad, volgens de ge
meentelijke propagandisten.

Het was een gedenkwaardige avond, 4 mei 
1953, de volgende dag vierde Nederland de 
Bevrijding, acht jaar geleden. Burgemees-
ter Meine van Veen had zijn partijgenoot 
dr. Willem Drees uitgenodigd om in het 
Volkspark het oorlogsmonument van Mari 
Andriessen te onthullen. Een vertegen-
woordiger van koningin Wilhelmina legde 
een krans. Met het gezamenlijk zingen 
van het Wilhelmus werd de plechtigheid 
besloten.21 
Voor één gast was het een wel heel bijzon-
der gebeuren, de 82-jarige oud-fabrikant 
Jan Herman van Heek.22 Zijn gedach-
ten gingen terug naar eind april 1945, 
drie weken nadat de Duitse bezetters uit 

Enschede waren verdreven, toen hij waar-
nemend burgemeester J.W.A. van Hattum 
had geschreven, dat er in Enschede een 
oorlogsmonument moest komen. Van Heek 
dacht aan een kleine kapel met gebrand-
schilderde ramen, waar op de binnenmuren 
op stenen tafels de namen van allen die vie-
len, met plaats en datum waren vermeld.23 
Van Hattum antwoordde dat hij het idee de 
moeite van het overwegen waard achtte, 
hij zelf had direct na de bevrijding al voor-
gesteld een gedenkteken op te richten.24 
Maar het duurde bijna vijf jaar voordat Jan 
van Heek weer wat hoorde. Mari Andries-
sen was gevraagd een monument te ont-
werpen. Het voorstel van Andriessen was 

het beeld een plaats te geven daar waar 
het beeld van Hendrik Jan van Heek, de 
stichter van het Volkspark stond, maar dat 
wilde de familie niet. Jan van Heek stelde 
voor een plaats te zoeken in wat hij altijd 
het rustigste en aardigste deel van het 
Volkspark had gevonden: het grasveld even 
voorbij de ingang van het park aan de H.M. 
Tromplaan, waar de beelden tegen een 
wand van prachtige coniferen het best zou-
den uitkomen.25 En zo gebeurde het. Het 
kunstwerk van Andriessen bestaat uit zes 
beeldengroepen: een soldaat, een vrouw 
met een dood kind, een Joodse vrouw, drie 
gevangenen in een concentratiekamp, drie 
verzetslieden en een gijzelaar.


