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Het was een regionale millenniumoefening, op 22 september 1999, van ambtenaren 

van diverse gemeentelijke diensten, in een ruimte boven in de oude brandweer

kazerne aan het Fortuinplein in Enschede. Een tank met enkele duizenden liters 

ammoniak van de Grolsche Bierbrouwerij was ontploft. Hoge concentraties 

ammoniak gas, voortgestuwd door de  stevige wind, bedreigden omliggende woon

buurten en bejaardencentra, de volksgezondheid kwam ernstig in gevaar. Studenten 

van de villa ’t Pott werden vermist. Het bedreigde gebied werd steeds groter. Wat 

schreven de draaiboeken voor? Op diverse plekken moesten schrikhekken worden 

geplaatst, om bezoekers, ramptoeristen en plunderaars te weren. Bewoners van 
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Afbeelding vorige 
pagina:
De Amsterdamse 
kunstenaar Nicolas 
Dings maakte een 
schilderij van de Ramp 
van Roombeek. Het 
was een opdracht 
van de Stichting Atlas 
van Stolk voor het 
Historisch Museum in 
Rotterdam.

besmette gebieden moesten worden geëvacueerd. 
Hulpverleners in witte pakken met persluchtmas-
kers trokken het rampgebied in, brachten slacht-
offers met ernstige ademhalingsproblemen naar 
het ziekenhuis, waar gretige journalisten wachtten 
op hun verhaal. Een medewerker van de GG&GD, 
die een journalist speelde, bestookte burgemeester 
Jan Mans met indringende vragen. Wat ging de ge-
meente doen? Waarom hebben de medewerkers van 
de gemeente wel beschermende kleding en de slacht-
offers niet? Jan Mans en zijn stafleden wisten niet 
hoe ze het hadden. Het was een oefening, niemand 
kon vermoeden hoe de werkelijkheid zou zijn. 

Zaterdag 13 mei 2000, een warme voorjaarsdag, 
Nederland trok erop uit, genoot van de zon, tot radio 
en televisie een wrede, bijna niet te geloven bood-
schap brachten, in Enschede was de vuurwerkop-
slagplaats van SE Fireworks in de wijk Mekkelholt-
Roombeek in de lucht gevlogen. Om drie en vier 
minuten over half vier zaaiden twee buitengewoon 
zware explosies dood en verderf. De lenteblauwe, on-
bewolkte hemel kleurde zwart, als in de hel. Het was 
een ramp van een ongekende omvang, een inferno 
dat een gat in Enschede sloeg, 22 mensen vonden 
de dood, bijna duizend mensen liepen lichte tot ern-
stige verwondingen op. Vijfhonderd woningen wer-
den verwoest of onbewoonbaar, vijftienhonderd hui-
zen zwaar beschadigd en ook onbewoonbaar, zestig 
bedrijven weggevaagd. De ramp had nog erger kun-
nen zijn, want veel stadgenoten, aangetrokken door 
de zon, waren in hun tuin, op straat, winkelden, wa-
ren buiten de stad. De dag daarna was het Moeder-
dag, de honderd studenten die in de wijk woonden, 
waren naar huis.1

Vijfduizend liter ammoniak
Een bewoonster van de Drienerweg genoot op Het 
Rutbeek, een geliefd recreatiegebied in Usselo, sa-
men met haar man van de zon en de rust. Maar toen 
ze rond half vier die middag de doffe knallen hoor-
den, reden ze in allerijl naar huis – een lange tocht, 
want ‘het leek wel alsof heel Nederland op de weg 
zat om te kijken wat er in Enschede gebeurd was’. Ze 
vertelde later haar herinneringen:

Op een gegeven moment brak er weer paniek 
uit. In de bierbrouwerij van Grolsch zouden 
ammoniakvaten staan, die konden exploderen 
en daarbij zou ammoniak vrijkomen. Er werd 
omgeroepen dat de mensen zich moesten 
verplaatsen richting Hengelo en bij de UT zou 
het wel veilig zijn. Daar stonden wij dan, zonder 
vervoer, omdat onze auto geparkeerd stond aan 
de Drienerweg. Mijn moeder kon dat lange stuk 
niet meer lopen. De ziekenwagens enz. zagen wij 
allemaal voorbij rijden, maar nu in de richting 
Hengelo. Ik werd erg bang, want ik hoorde dat 
ammoniakgas zeer giftig is. Als deze gassen vrij 
zouden komen, zouden heel veel inwoners van 

Enschede daaraan overlijden [...]. Gelukkig is er 
uiteindelijk niets gebeurd.2 

Al snel na de ontploffing gonsde het gerucht door de 
buurt en in de stad, dat er groot gevaar dreigde, een 
tank van de bierbrouwerij van Grolsch met 1.200 li-
ter koolzuurgas, zou kunnen ontploffen en wellicht 
ook een tank met vijfduizend liter ammoniak. Het 
koolzuurgas wordt gebruikt voor de bereiding van 
bier, ammoniak voor de koeling in de enorme gis-
tings- en lagertanks. Direct werd besloten de hui-
zen in de omgeving van het rampgebied te ontrui-
men. Maar het bleek een gerucht, althans volgens 
een woordvoerder van de brouwerij. Koolzuurgas 
zou niet kunnen ontploffen en het kon ook niet in 
brand vliegen. Vrijgekomen zou ammoniak hinder-
lijk kunnen zijn voor de luchtwegen, maar het is zo’n 
vluchtige stof, dat ze zich direct vermengt met lucht 
en door verdamping geen schade meer kan aanrich-
ten. Maar wetenschappers dachten er anders over. 
In een rapport concludeerde de Faculteit Chemische 
Technologie van de Universiteit Twente, dat er wel 
degelijk iets had kunnen gebeuren, als de ammoniak 
was ontsnapt. Maar volgens Grolsch voldeden de op-
slagtanks aan alle technische eisen. Dat er een vuur-
werkbedrijf op zo’n korte afstand was gevestigd, was 
bij de brouwerij niet bekend.3 

De commissie-Oosting sprak over ‘het gebrek aan 
parate deskundigheid over de gevaren bij Grolsch en 
het gebrek aan multidisciplinaire coördinatie’. Bij de 
Grolsch-brouwerij hadden hulpdiensten enkele we-

Enschede huilt

Een buurt, die wel veel zorgen had,
maar die ook vol verhalen zat,
vol humor en gezelligheid,
die buurt zijn we voor eeuwig kwijt.

Daar waar het vol van kinderen was, 
verschillend van geloof en ras, 
maar in hun spel gelijkgezind
 loopt nu geen enkel kind.

In de oorlog stond de stad in brand 
op Pathmos, Zwik en Hogeland: 
meer dan een halve eeuw nadien 
kun je daarvan nog sporen zien.

Nu is, in de heerlijke maand mei,
 bij vogelzang, zo vrij en blij, 
de stad opnieuw iets aangedaan 
dat nooit en nooit voorbij zal gaan.

Arm Enschede, verberg je in 
de armen van je koningin 
en huil, want daar is reden voor 
en huil dan maar aan één stuk door.

Willem Wilmink
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ken vóór de ramp nog een oefening gehouden, maar 
deze kon niet voorkomen dat op 13 mei urenlang ten 
onrechte vrees bestond voor een explosie bij Grolsch. 
Eenheden van de brandweer moesten zich daarom 
verschillende keren terugtrekken.4

Volkswijk verdwenen
Enschedees burgemeester Jan Mans was die zater-
dagmiddag in Delden, waar hij het afscheid mee-
vierde van één van de commissarissen van de Water-
leiding Maatschappij Overijssel. Het gezelschap had 
een fietstocht gemaakt door het natuurschoon in de 
omgeving van het kasteel Twickel en genoot daarna 
van een lunch in Hotel Carelshaven. Plots kwam de 
chauffeur van Mans, Karel Raue, binnen, krijtwit: ‘Ik 
geloof dat er iets ergs is gebeurd, burgemeester. Bent 
u niet opgepiept?’5 De burgemeester probeerde ter-
stond telefonisch in contact te komen met het stad-
huis, maar dat lukte niet, het telefoonnet was over-
belast. Wethouder Dick Buursink, in allerijl naar het 
stadhuis gefietst, probeerde vergeefs de burgemees-
ter mobiel te bereiken. Het telefoonnet was geblok-
keerd, heel Enschede was mobiel aan het bellen. Om 
half vijf arriveerde Jan Mans op het stadhuis. Er 
werd officieel vastgesteld dat er sprake was van een 
ramp en het rampenplan werd in werking gesteld. 
Alle verantwoordelijkheid lag bij de rampenstaf in 
het crisiscentrum, kamer 77 in het Stadhuis, met 
uitzicht op de patiotuin en aan de wand heel veel 
plattegronden: Jan Mans die de leiding had, locobur-
gemeester Erik Helder en de directeuren van betrok-
ken gemeentelijke diensten.6 

Frans de Lugt concludeerde in zijn boek De ramp 
van Enschede, dat de ramp van Enschede Jan Mans 
tot een bekende Nederlander maakte, een visie die 
door velen in tal van publicaties is onderstreept. Ge-
durende twee weken verscheen de burgervader bijna 
dagelijks op het scherm, om informatie te geven, 
om problemen uit te leggen. Op 24 mei, elf dagen 
na de ramp, rondde het Rampen Identificatie Team 
het zoeken naar slachtoffers af. Om zes uur ’s avonds 
werd het rampenplan buiten werking gesteld. Het 
normale leven in de stad hernam langzaam zijn loop, 
aldus De Lugt, die besluit met: 

De wijk Roombeek zal nooit meer zijn zoals 
die voor de fatale ontploffing van 13 mei 2000 
15.33 uur was. Een volkswijk is verdwenen.7

Bij het benefietconcert voor de slachtoffers van de 
ramp zongen dertigduizend mensen Mansie is okay, 
olé, olé.8 Jan Mans was door velen geprezen om zijn 
optreden tijdens de brand en geliefd geworden bij 
de Enschedese bevolking. Veel van de eer die hij 
ontving, schoof Mans door naar de vrijwilligers, 
naar al die stadgenoten die zich hadden ingezet, op 
welke wijze dan ook. Een jaar later, in het voorjaar 
van 2001, mocht Jan Mans, mede namens al deze 
vrijwilligers, de ten Hag Prestatieprijs 2001 in ont-
vangst nemen. Deze wordt jaarlijks uitgereikt door 

de ten Hag Groep, die het hoofdkantoor in Enschede 
heeft.

‘Het zat in hem’
Jan Mans, op 9 april 1940 geboren in Heerlen, wist 
als jongeling al wat hij wilde worden, burgemeester, 
misschien eerst van een dorp, als voorportaal voor 
een grotere gemeente. Toen Jan, in het eerste jaar 
van zijn studie sociologie, met een vriend en twee 
meisjes een uitstapje maakte, kwamen ze langs een 
stadhuisje met een bordes. Zijn metgezellen zeiden 
tegen hem: ‘Jan, laat eens zien hoe dat moet, burge-
meester zijn.’ En daar stond hij, Jan Mans, in bur-
gemeestershouding op het bordes. ‘Het zat in hem’, 
aldus de vriend. Een docent aan de universiteit ver-
telde later, dat Jan Mans tijdens zijn studie al plan-
nen had om burgemeester te worden. Ze sloten een 
weddenschap af, de inzet was het burgemeester-
schap van Amsterdam. Het zou Enschede worden.

 Toen Mans aan de Katholieke Universiteit Nij-
megen was afgestudeerd als socioloog, vroeg hij met-
een een gesprek aan met de Limburgse gouverneur 
dr. Ch.J.M.A. (Charles) van Rooy, die burgemeester 

Burgemeester Jan 
Mans werd door 
velen geprezen om 
zijn optreden tijdens 
de brand. Veel van 
de ontvangen eer 
schoof hij door naar de 
vrijwilligers, die zich 
hadden ingezet, op 
welke wijze dan ook. 

Van kolen en briketten tot professioneel vuurwerk
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was geweest van Venlo, Eindhoven en Heerlen. Jan 
wilde weten hoe hij burgemeester kon worden, het 
liefst zo snel mogelijk. Van Rooy, die de wereld van 
het openbaar bestuur kende als geen ander – hij was 
behalve burgemeester van drie grote steden enkele 
jaren minister geweest en vanaf  1964 commissaris 
der koningin in Limburg – gaf de overmoedige Mans 
een goede raad, ga eerst maar een vak leren. Maar 
dat was aan dovenmansoren gezegd. Jan kocht een 
Staatscourant en solliciteerde naar de eerste de beste 
burgemeestersbaan, in Oudenbosch, maar hij kreeg 
zelfs geen antwoord.

Mans, lid geworden van de toenmalige Politieke 
Partij Radicalen, de PPR, stapte al snel over naar de 
Partij van de Arbeid, daar zouden zijn ambities eer-
der leiden naar een burgemeesterschap. Dat lukte 
in 1982 – Mans was toen 42 jaar – toen hij eerste 
burger werd van Meerssen, een dorp in het heuvel-
landschap bij Maastricht, dat in die dagen zo’n twin-
tigduizend inwoners telde. Zes jaar later keerde hij 
terug naar zijn geboortestreek, als burgemeester van 
Kerkrade, twee keer zo groot als Meerssen. In 1994 
verhuisde Jan Mans naar Enschede, een grote stap 
in zijn carrière. De NRC van 5 maart 2001: 

Hij kwam voor Enschede, maar hoopte op de 
geplande Dubbelstad (Enschede-Hengelo), later 
met Borne erbij omgedoopt tot Twentestad. 
Dat zou hem met 250.000 inwoners de vijfde 
burgemeester van het land maken, dichtbij 
Amsterdam.
 

Provinciale plannen voor een gemeentelijke herin-
deling in Overijssel, in 1997 in discussie gebracht, 
waarbij Enschede, Hengelo en Borne zouden fuse-
ren tot één gemeente met 245.000 inwoners – de 
vijfde stad dan van Nederland – hielden de gemoe-
deren enkele jaren bezig. Burgemeester Jan Mans 
sprak van ‘een moedig besluit’, zag een samengaan 
wel zitten. Zijn Hengelose collega Wouter Lemstra  
constateerde dat zijn gemeentenaren ‘emotioneel te-
gen’ waren.10 De plannen voor Twentestad strand-
den echter in de Eerste Kamer.11

Vaak op reis
Wat in Kerkrade was gebeurd, overkwam ook  
Enschede. Kritiek was er in Kerkrade op de veelvul-
dige afwezigheid van Jan Mans, door zijn vele bijba-
nen, onder meer bij de Raad van Europa, vaak was 
hij op pad. De gemeenteraad van Enschede vond dat 
Mans te weinig de stad bestuurde en wel erg vaak op 
reis was. Het gebeurde dat de wethouders een trip 
van de burgemeester naar Nicaragua tegenhielden. 
Mans vond, zo vertelde hij, dat hij in een verkeerd 
land was geboren, en dat er vaak ten onrechte werd 
geklaagd: ‘Als ik op een dag in Gronau moet zijn, 
wordt verteld dat ik weer in het buitenland was’, ver-
telde hij een journalist eens.  

Populair was Mans niet bij de Enschedese bevol-
king, nuchtere Tukkers van ‘Doe maar gewoon, dan 

doe je al gek genoeg’, met beide benen op de grond. 
In januari 2000 verzamelde de Twentsche Courant  
Tubantia telefonische reacties over het gekozen bur-
gemeesterschap. Ruim tachtig procent van de bellers 
uit Enschede liet weten dat wanneer ze een burge-
meester zouden moeten kiezen, ze  niet op Jan Mans 
zouden stemmen.12

Zwartepietenspel
Enkele weken na de ramp van 13 mei 2000 begon 
het ‘zwartepietenspel’, wie had schuld aan de ramp? 
Honderden vragen zochten honderden antwoorden. 
Het bleek dat al ruim voor de ramp bekend was dat 
er het nodige schortte aan de organisatie van de ram-
penbestrijding in Twente. Het Nederlands instituut 
voor brandweer en rampenbestrijding Nibra had de 
regionale millenniumoefening van 22 september 
1999 geëvalueerd. Maar met de aanbevelingen van 
het instituut – onder meer om na te denken over de 
gevolgen van het uitvallen van radio- en telefoon-
verbindingen – was niets gedaan. Mans had aan 
deze oefeningen meegedaan en had ook de evaluatie 
van Nibra gekregen. Voor Mans, burgemeester van 
de grootste stad in Twente, konden de verschillende 
manco’s dus geen verrassing zijn, vond Trouw. En er 
was ook onduidelijkheid over de taakverdeling tus-
sen de gemeentelijke rampenstaf en het RCC, het re-
gionale coördinatiecentrum in Hengelo, gevolg van 
onduidelijke afspraken en gebrekkige coördinatie.

Op het Stadhuis in Enschede was de situatie op 
de avond van de rampdag weinig overzichtelijk, 
meende Trouw. Velen bemoeiden zich met alles, de 
rampenstaf, het College van B&W, het management-
team (gemeentesecretaris en diensthoofden) en de 
‘reflectievijfhoek’, spontaan gevormd door burge-
meester, politiechef, hoofdofficier van justitie, Com-
missaris der Koningin en brandweercommandant. 
De commissie-Oosting velde een negatief oordeel, 
gelet op het belang van eendrachtig optreden bij het 
bestrijden van rampen’. Jan Mans was niet onder de 
indruk:

Heb niet de illusie dat je vanuit deze kamer de 
operationele diensten kunt aansturen. Die zoeken 
de eerste uren hun eigen weg. Het enige wat je 
kunt doen, is proberen enige richting te geven aan 
een aantal grote processen en that’s it.

Mans schreef het ook aan de ‘chaos’ toe, dat de 
brandweer pas drie uur na de explosies voldoende 
was georganiseerd om te gaan blussen, de meeste 
branden waren toen al uitgewoed.13 

Harde teksten
Op 26 mei 2000  bezochten minister Jan Pronk en 
staatssecretaris Johan Remkes van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening (VROM)  het ramp-
gebied. De volgende dag publiceerden kranten het 
verhaal dat de Regionale Inspectie voor de Milieu-
hygiëne de gemeente de schuld gaf, tot grote verba-
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Kort na de Vuurwerkramp in Enschede maakte Jan Cremer een kunstwerk, waarvan de opbrengst 
was bestemd voor de slachtoffers van de ramp. Het origineel, waarvan duizend zeefdrukken 
werden gemaakt, bracht vijftigduizend gulden op. Het werd gekocht door een groep anonieme 
stadgenoten. Jan Cremer bracht het kunstwerk zelf naar Enschede, om het daar aan de gemeente 
aan te bieden. De actie heeft in totaal honderdduizend gulden opgebracht. Een jaar na de vuur-
werkramp is de opbrengst aangewend voor hulp aan negentig gedupeerde kunstenaars in het 
rampgebied. 

zing en ergernis van B&W en ambtelijke diensten. 
Inmiddels was er een Commissie Onderzoek Vuur-
werkramp ingesteld, beter bekend als de commis-
sie Oosting.14 In het rapport, gepubliceerd op 27 fe-
bruari 2001, staan harde teksten over de gemeente. 
Dick Buursink schreef in zijn boek Getekend, dat 
bestaat uit delen van zijn dagboek, dat hij als wet-
houder met milieubeheer in zijn portefeuille in de 
jaren 1994-1998 verantwoordelijk was voor zaken 
die toen speelden, zoals de revisievergunning die het 
ontplofte bedrijf in 1997 was verleend; op het be-
geleidingsformulier stond Buursinks handtekening. 
Op woensdag 28 februari 2001 schreef Buursink in 
zijn dagboek:

Ik heb slecht geslapen. Door mijn hoofd speelt 
voortdurend de opmerking van Hans Ouwerkerk: 
‘Het kan niet zo zijn dat we een onderzoek 
doen, kennis nemen van de uitslag, een debat 
organiseren en overgaan tot de orde van de dag.’ 
Na een korte collegevergadering, waarin de reactie 
voor de pers wordt besproken, ga ik op pad voor 
een eenzame wandeling. Ik ga mijn fiets ophalen 
bij de winkel van Piëst, aan de Olieslagweg. 
Lopend. Ik wil niet beïnvloed worden door de pers 
of derden. Onderweg trek ik mijn conclusie. [...] 

Ik vind dat ik moet laten zien dat het rapport iets 
betekent. Ik ga mijn wethouderschap neerleggen. 

Jan Mans daarentegen zag geen enkele aanleiding 
aftreden zelfs maar te overwegen, ook al schreven 
krantencommentatoren van NRC Handelsblad en 
Trouw hem de grond in. Max Pam van NRC Handels-
blad vond, dat als een kapitein zijn schip op de klip-
pen laat lopen en zich als een held gedraagt bij de 
redding, dat nog geen verdienste is, maar zijn plicht. 
En dat hij verantwoordelijk blijft voor de schipbreuk. 
Koen Koch schreef in Trouw: 

Burgemeester Mans blijkt het prototype van een 
slechte leerling, door het eigen falen te camoufleren 
met op de onvoldoendes van medeleerlingen 
te wijzen. Dat hij na de ramp zo goed schijnt te 
hebben gefunctioneerd, is geen argument voor 
zijn aanblijven. Een leerling gaat niet na dikke 
onvoldoendes voor wiskunde en Latijn alsnog over, 
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omdat hij in de zomervakantie alsnog zo’n leuke 
cursus bloemschikken heeft gedaan.15

Jan Mans nam in 2005 afscheid van Enschede. ‘Na 
zeven jaar Enschede is de lijst van verdiensten van 
Mans niet zo lang’, schreven Dohmen en Steenbeeke 
in NRC Handelsblad. Gevraagd naar de successen 
wees Mans de twee journalisten op de vernieuwing 
van de binnenstad, het coffeeshopbeleid en de bouw 
van het voetbalstadion voor FC Twente. Anderen zei-
den dat hij te veel eer naar zichzelf trok.16

Plan van Riet Bakker
Wie vóór 13 mei 2000 door het gebied tussen de  
Lasondersingel, Deurningerstraat, J. van Damstraat,  
Hulsmaatstraat en de Voortsweg wandelde of fietste, 
ontdekte al snel dat dit geen wijk was, eerder een 
verzameling huizen, daartussen wat winkels, maar 
geen wijkgebouw, geen wijkraad, geen eigen scholen, 
de kerken voor katholieken, gereformeerden en pro-
testanten lagen aan de randen, de Deurningerstraat 
en de Lasondersingel. Centraal door het gebied 
liep de Roomweg, achter de brouwerij van Grolsch 
lag het Roomveldje, de Vogelbuurt was tussen de 
Nieuwluststraat en de Stroinksbleekweg. De bijna 
tweehonderd huizen waren driekwart eeuw oud, ge-
bouwd door De Volkswoning. 

Burgemeester Edo Bergsma had de Vogelbuurt  be-
gin jaren dertig beschreven als ‘de baanbreekster voor 
prettig uitziende, goed gebouwde arbeiderswoningen,  
waar licht en lucht, groen en bloemen meewerken tot 
verheffing van de bewoners en verhoging van hun 
levensgenot’. De bewoners betaalden een huur van 
vier tot bijna vijf gulden in de week. Veel meer wonin-
gen stonden er niet in het rampgebied. Rondom de  
Mariakerk, niet ver van de Grolsche Bierbrouwe rij, la - 
gen nog vijf kleine woonstraatjes. In Roombeek woon  - 
den niet alleen autochtone Enschedeërs, integendeel, 
het was een bont gezelschap van Twentenaren en 

randstedelingen, ondernemers, arbeiders, steuntrek-
kers, alleenstaanden en zo’n honderd studenten.17

In de jaren negentig had de gemeente al plannen ont-
wikkeld om Roombeek op te knappen. De vele oude 
fabriekscomplexen maakten een vervallen indruk. 
De buurt behoorde tot één van de binnenstedelijke 
Vinex-locaties in de stad. De in die jaren vooraan-
staande stedenbouwkundige Riet Bakker, vooral be-
kend door haar ontwerp voor de Kop van Zuid in Rot-
terdam, ontwierp het plan Groot-Roombeek. Vanaf 
1996 werden ongeveer negenhonderd woningen in 
dit gebied ontwikkeld, maar de Vuurwerkramp  ver-
stoorde het proces. 

Architect als bemiddelaar 
Architect Pi de Bruijn werd aangesteld als supervisor 
bij de wederopbouw van Roombeek. Hij werd geko-
zen, omdat hij een vakman was met een interessante 
map bewijzen van zijn kunnen als stedenbouwkun-
dig ontwerper, en ook omdat hij geboren was in Los-
ser, een dorp grenzend aan Enschede, en zich kon 
verplaatsen in de gevoelens van zijn streekgenoten, 
die wat behoudend waren, wars van ‘leu van boet’n’. 
Dat hij de aard van de Tukkers haarfijn aanvoelde, 
was belangrijk, omdat Pi de Bruijn vooral de bewo-
ners van Roombeek wilde inzetten bij de planvor-
ming, juist omdat hij bij de bevolking veel agressie 
en wantrouwen jegens de gemeente ontmoette. Hij 
herinnerde zich ‘zalen vol emotionele mensen’, als 
stedenbouwkundige moest hij daartussen laveren: 
‘Er lag een rol voor mij als bemiddelaar om te probe-
ren de gesprekken weer op gang te krijgen.’ Hij moest 
de balans vinden tussen enerzijds tegemoetkomen 
aan de belangen van de oorspronkelijke bewoners en 
anderzijds het streven om van Groot Roombeek een 
toekomstgerichte wijk te maken die van belang was 
voor geheel Enschede. Daarom werd om de wijk te-
rug te laten keren op een manier waarmee de meeste 
bewoners zouden kunnen leven, het participatiepro-
ject gestart. Medewerkers van het projectbureau gin-
gen bij gezinnen langs, eventueel vergezeld van een 
tolk, om alle bewoners te kunnen spreken en hun 
eisen en wensen op papier te kunnen zetten. Dat re-
sulteerde in de volgende doelstellingen:

• een wijk om in terug te keren
• een levendige wijk
• een vertrouwde wijk
• een veilige wijk
• een wijk met geschiedenis
• een wijk met toekomstwaarde
• een wijk zonder grenzen
• de wijk in eigen hand

Uniek  voor Nederland was het besluit de wijk gro-
tendeels door particulieren te laten realiseren. 
Praktisch alle grote projecten in ons land werden 
na de Tweede Wereldoorlog in Nederland gebouwd 
door grote bouwbedrijven, niet door particulieren. 
Dat projectdenken wilde De Bruijn doorbreken en 
ruimte bieden voor particulier opdrachtgeverschap. 

Dwars door Roombeek liep vroeger de spoorlijn van Enschede naar Oldenzaal. Lonneker had 
een eigen station. Er is nu een HOV-baan aangelegd (hoogwaardig openbaar vervoer), met aan 
de ene zijde een aantal driehoekige groengebieden – de zogenoemde bleken die verwijzen naar 
de vroegere textielindustrie in Roombeek – en aan de andere kant een aaneenschakeling van 
‘grachtenpanden in het groen’, woningen in allerlei bouwstijlen, ontworpen door architecten 
uit geheel ons land. 
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De nieuwe wijk 
Roombeek werd een 
openluchtmuseum 
van eigentijdse 
toparchitectuur. 
Gelukkig zijn er ook 
nog herinneringen aan 
het oude Roombeek, 
de volkswijk, een 
enkel straatje is in de 
oorspronkelijke stijl 
herbouwd. 

Op 22 april 2008 
bracht koningin Beatrix 
een bezoek aan het 
nieuwe Roombeek. Ze 
werd begeleid door 
burgemeester Peter 
den Oudsten.
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Textielindustriemuseum, Museum Jannink, TwentseWelle

Geprobeerd is ook voor deze wijk welstandtoezicht 
meer los te laten. Pi de Bruijn:

We moeten af van het idee dat je alle woningen 
eerst door een strengpers moet halen. Het is 
wel belangrijk de beeldkwaliteit rond een paar 
belangrijke hoofdruimtes goed te coördineren. Voor 
deze hoofdruimtes hebben we een architecten-
selectie toegepast. Daarnaast zijn er gebieden die 
ook belangrijk zijn, waar ik nog wel even naar wil 
kijken voordat er gebouwd wordt, waar mensen 
hun gang kunnen gaan. Deze opbouw in aandachts-
niveau is vernieuwend, dat zie je bijna nergens. 

Nederland kent doorgaans één regime, dikwijls met 
een receptuur die zelfs de dakpannen voorschrijft. 

Het stedenbouwkundige plan voor Roombeek ging 
uit van het originele stratenplan, een vertrouwde 
wijk dus. De nadruk kwam te liggen op drie assen: 
de Roomweg van oost naar west, de Lonnekerspoor-
laan van zuid naar noord (de spoorlijn van Enschede 
naar Lonneker en verder naar Oldenzaal) en de  
Museumlaan, die uitkomt bij het Rijksmuseum 
Twenthe. Deze drie assen komen samen in de Knoop 
van Roombeek, waar de zorgcluster Ekenhof en de 
voorzieningencluster Prismare werden gebouwd. Op 
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de knoop ligt ook het plein naar Het Rozen daal en de 
TwentseWelle. Het plan kent – van zuid naar noord 
– drie bleken: 1. de Lasonderbleek met als thema 
‘herdenken’, hier staat een bescheiden maar indruk-
wekkend herinneringsmonument, omdat hier SE 
Fireworks was gevestigd, de ‘oorsprong’ dus van de 
Vuurwerkramp. 2. De Stroinksbleek met het thema 
‘cultuur’, met een waterpartij waar concerten gegeven 
kunnen worden. 3. De Lonnekerbleek, met als thema 
‘ontspanning’, de bleek moet een park worden.18 

Restanten van fabrieken
In de wijk Roombeek waren vier belangrijke textiel-
bedrijven gevestigd, de Katoenspinnerij Bamshoeve, 
N.J. Menko, de Import & Export Compagnie van de 
familie Rozendaal en de Twentsche Textielmij Te-
tem. Ze hadden zich hier in de loop der jaren geves-
tigd, langs de spoorlijn naar Lonneker en Oldenzaal, 
een efficiënte plek want de treinen voerden kolen en 
grondstoffen aan en namen gerede producten voor 
afnemers mee. Het waren vooral de gebouwen en 
kantoren van de Menkobedrijven, de laagbouw van 
de weverij van N.J. Menko en de hoogbouw van 
Roombeek, die het gezicht van de buurt bepaalden, 

met name aan de Voortsweg en de Roomweg. Ja-
renlang waren duizenden arbeiders hier onder de 
twee poorten door naar hun werk gegaan. De poort 
aan de Voortsweg was de belangrijkste, met het op-
schrift Spinnerij Roombeek en de door velen gehate 
klok, want wie te laat door de poort ging, dus te laat 
was, kreeg een boete. De poort sneuvelde, toen na 
de brand de spinnerij moest worden afgebroken.19  

Het hoofdgebouw van de Menkobedrijven in 
Roombeek is ontkomen aan de slopershamers, ge-
lukkig, want vooral de karakteristieke watertoren 
is een voorbeeld van industrieel erfgoed dat ver-
dient behouden te blijven. In dit deel van de voor-
malige textielfabriek zijn acht appartementen on-
dergebracht, elk met twee verdiepingen, één om in 
te wonen, de ander om in te werken. Het industri-
ele karakter van het gebouw is zoveel mogelijk ge-
handhaafd, met opvallend lage plafonds, soms is de 
hoogte onder de balken maar 1.80 meter. In een gla-
zen uitbouw vonden dependances van twee basis-
scholen onderdak.20

Van de voormalige Katoenspinnerij Bamshoeve, 
in 1896 van start gegaan, is het transformatorhuis 
gespaard gebleven, een markant gebouw uit 1959, 

De karakteristieke 
watertoren van de 
Menkobedrijven is 
gespaard gebleven 
en opgenomen 
in de omliggende 
nieuwbouw.
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ontworpen door architect G.J. Beltman, bedoeld 
om de fabriek van stroom te voorzien. De Stichting 
Industrieel Erfgoed Enschede heeft het gebouw in 
2007 laten verbouwen tot een expositieruimte, naar 
een ontwerp van de Hengelose architect Gooike 
Postma.21 De grote luiken schenken de nieuwsgie-
rige voorbijganger een blik op de oude, bewaard ge-
bleven transformatoren, die in de avonduren met in-
teractieve led-spotjes worden verlicht.22 Een tweede 
gebouw van de vroegere spinnerij Bamshoeve dat de 
Vuurwerkramp overleefde, is het Balengebouw, waar 
vroeger de katoenbalen werden opgeslagen. Het was 
de bedoeling het te verbouwen tot het Jan Cremer 
Museum. Maar financiële redenen zijn oorzaak dat 
het tot nu toe bij plannenmakerij is gebleven.23

Natuur en historie samen 
Waar het maar kon, is in de nieuwe wijk Roombeek 
het verleden blijven spreken en zijn gebouwen die 
overbleven, opgenomen in eigentijdse architectuur. 
Een bekend voorbeeld daarvan is ook de textielfa-
briek van de firma I.I. Rozendaal, die sinds 1907 was 
gevestigd aan de Roomweg 103, op het terrein van 
de vroegere Stroinksbleek.24 In een voormalige loods 
van Rozendaal werd TwentseWelle ondergebracht, 
het samenwerkingsverband van drie voormalige 
musea, het Textielindustriemuseum, het Natuur-
historisch Museum en de Oudheidkamer Twente, 
dat later van naam veranderde en het Van Deinse 
Instituut heette, naar Ko van Deinse, die we in dit 
boek al enkele keren hebben ontmoet. Hier werd het 
cultuurhistorisch erfgoed van Twente gekoppeld 
aan het natuurhistorisch erfgoed. TwentseWelle is 
in april 2008 geopend door koningin Beatrix. Het 

gebouw is ontworpen door Bjarne Mastenbroek van 
SeARCH Architecten in Amsterdam.

In de TwentseWelle van de 21ste eeuw ‘reis je door 
de tijd’, zoals de brochure bezoekers vertelt, ‘vanaf 
de eerste jager-verzamelaar tot en met  de samenle-
ving van vandaag’. De hoofdtentoonstelling heet Het 
Grote Verhaal, over de eerste bewoners van de streek, 
de boeren, de arbeiders in de textiel, de industriali-
satie en de hedendaagse tijd. De bezoeker wordt uit-
genodigd ‘de unieke combinatie van natuur- en cul-
tuurhistorische voorwerpen in het imposante decor 
van een 110 meter lange vitrine’, te bezoeken. De 
cabaretier Herman Finkers, Twent van geboorte, en 
tv-presentatrice Astrid Joosten nemen de bezoeker 
– Herman in het Twents, Astrid in het ‘Hollands’ – 
mee op een audiotour door Het Grote Verhaal.25

Rijkmuseum Twenthe 
Aan de rand van het rampgebied ligt het Rijksmu-
seum Twenthe. Directeur Dorethée Cannegieter was 
die ‘zwarte zaterdag’ op weg naar Frankrijk, voor 
een weekje vakantie, toen ze het nieuws hoorde, ook 
haar museum was getroffen. Onmiddellijk keerde ze 
terug naar Enschede. Op CNN had ze verschrikke-
lijke beelden gezien, hoe zou het met het museum 
zijn? Het bleek dat de fabriek van De Bamshoeve 
een soort buffer was geweest, want achteraf viel de 
schade aan het museum mee, gezien de omvang van 
de ellende en de verwoesting elders in de wijk. Al-
leen een vitrinekast met Delfts blauw was vernield. 
Het gebouw, daterend uit begin jaren dertig, was in 
1997 gerestaureerd en uitgebreid met een museum-
café, een uitbreiding van de architect Ben van Berkel, 
die ieders lof had weggedragen. ‘We kunnen in feite 
helemaal opnieuw beginnen’, volgens de directeur. 
Om diefstal te voorkomen, brachten medewerkers 
de kostbare collectie direct in veiligheid. De verza-
meling oude kunst, voor het grootste deel bijeenge-
bracht door Jan van Heek die bijna een kwart eeuw 
directeur was geweest, werd ondergebracht in het 
Kröller-Müller Museum in Het Nationaal Park De 
Hoge Veluwe in Hoenderloo.26

Het leek zo mooi, een Cremer Museum in de wijk Roombeek, in 
een gebouw waar vroeger de katoenbalen voor de spinnerij wer-
den opgeslagen. Eind augustus 2003 besloot het gemeentebestuur 
van Enschede een onderzoek te starten naar de mogelijkheden dit 
museum te realiseren. Jan Mans, burgemeester van Enschede toen, 
benaderde de in Enschede geboren schrijver en schilder met de vraag 
of ze voor hem een museum mochten oprichten. Als het aan Jan 
Cremer zelf ligt, komt het museum er, zo verklaarde hij in 2013 in een 
interview in Tubantia: ‘Ik heb me twaalf jaar met tientallen enthou-
siaste mensen op dit plan geworpen, er is 8,5 miljoen gulden geïn-
vesteerd en er staat een prachtig gebouw, dan is er geen weg terug 
meer.’ Rem Koolhaas, een vriend van Jan Cremer, was betrokken bij 
het ontwerp van het museum. Jan: ’Die Cremer-iconen aan de gevel, 
mijzelf op de motor, komen voort uit zijn ontwerp. Daar komen men-
sen op af, dat is cultuurgoed. Dat zet je niet zo maar even opzij.’29 


