
Dit verhaal is geschreven door Tessa Beusink, Rick Oortgiese en Soraya Gelink.

De vele dia’s en foto’s zorgen voor een glimlach op 
hun gezicht
In 1983 besloten Leo en Bep de Denekampbrink 8 te verruilen voor een  
boerderij aan de rand van Hengelo. De reden dat zij de wijk verlieten lag niet 
aan de sfeer die daar toentertijd hing. 
Ze wilden graag buitenaf wonen zodat Leo kon zich richten op het houden 
van geiten, een droom die in vervulling ging.Bep heeft haar beautysalon altijd 
voortgezet in nieuwe “hobbykamers” van de huizen waar ze naar  
toe verhuisde. Haar vaste klantenkring verhuisde gewoon met haar mee.
Momenteel wonen ze in Haaksbergen en is de salon ingeruild voor een kamer 
vol met albums en boxen met oude dia’s die het leven van Bep en Leo hebben 
vastgelegd. De dia’s van hun huis aan de Denekampbrink toveren een glimlach 
op hun gezichten. Je ziet dat ze terug kijken op een geweldige periode van 
hun leven.



“Ik had het fijn aan de Minkmaatstraat waar ik werd geboren. Mijn ouders hadden een klein si-
garenwinkeltje, maar die werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gesloten. Maar we hebben nooit 
tekort gehad. Mijn mooiste herinneringen heb ik aan mijn leven in Eschede-Noord. Je had niet 
veel, maar je was blij met kleine dingen. Tijdens de bevrijding kwamen de Amerikanen door de 
stad rijden. Maar ik ben niet bij zo’n Amerikaan in de auto gesprongen hoor, nee de man waar-
mee ik getrouwd ben is de eerste en de enige. “

Gezelligheid met enkel elkaar
“De ontmoeting met mijn man blijft een van de gelukkigste momenten in mijn leven, samen met 
de geboorte van mijn kinderen. De eerste vier jaar van ons huwelijk woonden we nog bij mijn 
ouders in huis. Later zijn we verhuisd naar het Hogeland aan de Ruischenborchstraat. Het was 
een mooie woning waar alles gelijkvloers was. Toen woonden we nog aan de rand van de stad, 
maar nu is er veel meer bij gebouwd. 
 Mijn man zag er altijd netjes uit, want dat was belangrijk voor hem. Hij droeg altijd een das en 
een blouse. Maar als we op vakantie waren dan liet hij de dassen thuis. Dan reden we met onze 
eerste auto naar de Veluwe en dronken en aten onze zelf mee gebrachte lunch. We gingen niet 
zo ver weg hoor, dat kon toen bijna niet. Maar we hadden het altijd heel gezellig. We hadden niet 
zo veel nodig want we hadden elkaar. “

Muziek met hart en ziel
“Zijn grootste passie was muziek. Als klein jongetje was hij al druk in de weer bij de padvinderij, 
de voetbal en bij de muziek. Elke dag had hij wel wat te doen, totdat hij een keer twee dingen 
tegelijk moest doen. Zijn vader vroeg hem toen te kiezen. De keuze was snel gemaakt: muziek 
was zijn passie, hij heeft het heel zijn leven met liefde gedaan. 
Hij koos de muziek, omdat daar echt zijn hart en ziel lag. Hij kon werkelijk alle muziekinstrumen-
ten bespelen, van blaasinstrumenten tot orgel, maar ook de trommel. Maar hij genoot het meest 
van het bespelen van de klarinet.
Hij trad altijd op met de harmonie, onder andere met carnaval. Ik ging altijd mee, elke keer weer. 
Samen met andere vrouwen van muzikanten konden wij dan ook keer op keer genieten van het 
spel van onze mannen.  

Mevrouw Bossink en haar man.

De liefde van haar leven 
en de liefde voor het leven.
“Met bingo win ik eigenlijk nooit, maar ze zeggen altijd “wie geen geluk heeft in het 
spel heeft geluk in de liefde” en ik heb al het geluk van de wereld gehad.” 
Al veertien jaar woont Mevrouw Bossink aan het Broekheurnerplein in het verzor-
gingscentrum van Livio, slechts twee jaar heeft zij hier gedeeld met haar man die in 
2000 overleed. Het is al twaalf jaar geleden, maar missen doet ze hem nog iedere dag. 
Een mooie foto van hem siert de drie kamer woning. 
Bladerend door haar fotoalbums vertelt zij over de liefde voor haar man, zijn liefde 
voor muziek en hun gedeelde liefde voor de kinderen en kleinkinderen. 

Diamantjes als symbool
“Ik draag een aantal ringen, meerdere zonder betekenis, maar één speciale ring. Ik heb hem 
gekregen van mijn man voor ons jubileum. Het is een hele mooie ring met drie diamantjes. 
Elk diamantje symboliseert een van onze kinderen. Het was altijd onze grote wens om drie 
kinderen groot te kunnen brengen Elke keer weer was het zo bijzonder en speciaal om nieuw 
leven op de wereld te zetten. Ik heb nog steeds een goede band met mijn kinderen en ik 
vind het ook fijn en belangrijk dat ze allemaal goed met elkaar overweg kunnen. Je hoort het 
tegenwoordig wel eens anders. 
   Tegenwoordig werken ouders en wanneer de kinderen thuiskomen, duiken zij gelijk achter 
de beeldschermen. Een hechte, warme band zoals vroeger bestaat niet meer.
In mijn eigen jeugd speelde ik buiten met vriendinnetjes, het enige wat wij nodig hadden om 
plezier te maken was een simpele bal.
Mijn eigen kinderen speelden gelukkig ook nog buiten en hadden geen televisie, we namen 
ze altijd mee dagjes uit. We fietsten bijvoorbeeld met ze van Enschede naar Bentheim
Nu hebben kinderen baldadige series en computerspelletjes nodig om zich te kunnen verma-
ken en zien ze allemaal die onzin en reclame op tv. 

Van korte jurken en lang haar naar lange jurken en kort haar
“Op de trouwerij van onze oudste dochter had de jongste een heel kort rokje aan en heel 
lang haar. Ja, dat was toen de mode. Ik vond het vreselijk maar zij vond het mooi. Het grap-
pige was dat toen zij zelf trouwde, ze haar haar kort hard geknipt en iedereen in een lange 
jurk moest komen. Ik vond mijn jurk niet zo mooi, maar zij wilde graag dat ik hem droeg, dus 
deed ik het.
Toen mijn kinderen het huis uitgingen vond ik dat echt heel vervelend. Ik viel kilo’s af. Ik had 
sinds mijn eerste zwangerschap nooit anders gedaan dan voor mijn kinderen zorgen. 
Toen mijn oudste dochter en zoon het huis verlieten dacht ik steeds “We hebben gelukkig 
nog twee kinderen thuis, we hebben gelukkig nog één kind thuis,” maar toen mijn jongste 
dochter uiteindelijk ook vertrok, was dat pas echt het besef dat ik ze moest laten gaan. Maar 
dat was heel moeilijk. “

Iedereen mag aanschuiven
“Ik voel me al veertien jaar lang erg thuis hier. Wanneer je beneden zit, merk je dat je vrien-
den hebt, we zitten altijd aan een grote tafel samen. Sommige dames zeggen wel eens “nee 
daar mag je niet zitten, die is al bezet” maar daar doe ik niet aan. Iedereen mag er bij komen 
zitten. Schuif maar een stoel aan zolang er nog plek is aan de tafel. Die gezelligheid zorgt echt 
dat ik me hier thuis kan voelen. 
Er zijn altijd dingen te doen, ik heb ook een aantal jaar meegedaan aan de gymnastiek, maar 
door mijn knie doe ik dat niet meer. Wel ga ik nog altijd heel graag naar optredens kijken. Als 
er optredens zijn van bijvoorbeeld dans- of zanggroepen, vind ik het altijd een groot plezier 

Hij hield zijn passie niet voor zichzelf, hij deelde zijn kennis graag en zo werd er dan bij ons 
thuis een nieuw muzikantje klaar gestoomd voor de harmonie. Vaak klonk het nergens naar, 
maar mijn man vond het geweldig. 
In totaal is hij 62 jaar lid geweest van de harmonie. Er was een huldiging toen hij 60 jaar lid 
was. Iedereen stond netjes gekleed bij ons in de straat. Ze speelden toen met z’n allen een 
mooi stuk voor ons en toen zijn we met een koets naar een zaaltje gegaan. Ik had gezegd, dat 
ik het wel goed vond als ze iets gingen organiseren, maar dan wilde ik er wel met een koets 
heen, wat we dan ook gingen doen. Mijn man kreeg een medaille en er werd zelfs een foto 
gemaakt voor in de krant. Ik heb alles bewaard met alle foto’s van die dag. 
 
Op het moment van de huldiging kon mijn man niet meer meedoen aan de optredens op de 
straat, dat was voor hem veel te zwaar. 
Mijn man is twaalf jaar geleden overleden. In de laatste jaren van zijn leven heeft zijn hart-
ziekte hem wel belemmerd in het spelen van blaasinstrumenten. Hij heeft wel geprobeerd 
om piano te spelen, maar zijn vingers waren daar te stijf voor. Met piano moet je vroeg begin-
nen. Hij vond het heel erg dat hij zijn passie voor muziek moest opgeven.“
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Dit interview is gemaakt door Helen Harmsen en Salina Martens.

Mevrouw Bossink in haar woning in verzorgingstehuis Livio.

om een dankwoordje te doen. “Mevrouw Bossink doet dat wel!”, zeggen ze hier vaak. Ik probeer 
het altijd leuk te maken ik bedenk het altijd zo ter plekke, meestal moeten de anderen er wel 
om lachen. Ook ga ik met de hapjes rond. “
Ik heb gelukkig nog twee jaar hier met mijn man gewoond. Maar er komen ook veel ouderen 
alleen, dat is heel moeilijk hoor. Maar ik probeer ze zo goed als het kan te helpen. Laatst was er 
nog een mevrouw die niet uit de omgeving kwam dus toen ben ik samen met haar boodschap-
pen gaan doen. 
Ik mis mijn man nog iedere dag, alleen is ook maar zo alleen. Maar gelukkig heb ik het hier heel 
erg naar mijn zin en ik ben ook heel blij dat mijn familie nog vaak langs komt.”

Rechtvaardigheid en respect.
Gerrit van Erkelens is in 1922 geboren te Glanerbrug. Op zijn achtste verhuisde hij 
samen met zijn vader, moeder, broers en zussen naar de Vlierstraat in Tuindorp, dit 
is deel van het huidige Enschede-Zuid. Gerrits vader, Dominicus van Erkelens, was 
een bekende man in Enschede-Zuid en had een grote invloed op het leven van Ger-
rit. Dominicus was namelijk fanatiek sociaaldemocraat. Hij zette zich in voor een, 
volgens hem, goede maatschappij. Deze ideeën werden door hem dan ook duideli-
jk gemaakt aan Gerrit. De ideeën waren mooi, maar het leven werd er niet makkeli-
jker op. Met zijn dertienen woonden zij in een twee-onder-één-kap-woning. Het 
gezin bestond uit dertien personen, doordat beide ouders van Gerrit weduwnaar 
en weduwe waren en al kinderen hadden uit een eerder huwelijk. Gerrit was het 
eerste kind van zijn beide ouders samen. 

Er was armoede in huize Van Erkelens. Dominicus was namelijk werkloos. Hierdoor moest 
het gezin leven van 21 gulden in de maand. Dit geld kwam van de overheid en was dus hun 
financiële steun. Desondanks heeft Gerrit naar eigen zeggen een geweldige jeugd gehad. 
Overal om hem heen was vrijheid. Voetballen op straat, knikkeren, tollen, hoepelen, zwem-
men, verstoppertje spelen, vliegeren met zelf gemaakte vliegers en ga zo maar door. Men 
zei vroeger: “Achter Tuindorp houdt de wereld op”. Dit werd gezegd, omdat achter Tuindorp 
alleen nog maar heide en boerderijen waren.

Zoals al eerder gezegd was Dominicus fanatiek sociaaldemocraat. Zijn beroep was stoker. 
Zwaar werk was het, al die kolen scheppen. Dominicus ging soms helemaal op de fiets naar 
Amsterdam om daar met andere sociaaldemocraten te vergaderen. Dit geeft wel aan hoe 
overtuigd hij was van zijn ideeën en wat hij daarvoor over had. Dominicus leidde in 1932 de 

grote textielstaking. 

Deze staking was bij de firma 
Jannink in Enschede.  Het 
gevolg hiervan was dat hij 
ontslagen werd en niet meer 
aan het werk kwam.  Hij 
kwam op de zogenaamde 
‘zwarte lijst’. 

Fabriekscomplex firma Jannink

Dominicus zat, ondanks het 
feit dat hij werkloos was, 
niet stil. Hij wilde nog steeds 
graag zijn sociale ideeën 
naar buiten brengen en de 
maatschappij daarmee in 

laten zien waarom dit nodig was. Zo bracht hij pamfletten rond en plakte hij aanplakbiljetten 
op bepaalde plekken. Zo ook bij de sportclub. Dit was dan wel illegaal, maar je moest er wat 
voor over hebben. Dominicus was niet tegendraads of rebels, maar hij deed gewoon wat hij 
vond dat nodig was, of dat nou verboden was of niet. Recht door zee en rechtvaardig, dat 
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Met de ideeën van zijn vader was Gerrit het wel eens. Ook veel buren en boeren in de omgev-
ing konden zich goed vinden in deze ideeën. Het was normaal iets te doen voor een ander 
en op te komen voor een ander. Zo gold er de ‘noaberplicht’. Dit hield in dat buren elkaar een 
handje hielpen wanneer dat nodig was. Het was ook niet zomaar helpen, het was eigenlijk 
gewoon verplicht. Wanneer je ging verhuizen was het de gewoonte jouw nieuwe buren uit te 
nodigen voor een borrel. Deed je dit niet dan hoefde je ook geen hulp te verwachten van de 
buren. De boeren, met bijbehorende bijnamen, hielden zich hier trouw aan. Ook Gerrit zag 
dit als een belangrijke taak. Er was volgens hem niets mooiers dan op de boerderij aan het 
werk te zijn. Gerrit was zelf graag boer geworden. Dit zat er voor hem echter niet in. 

Door gebrek aan geld kon Gerrit niet naar de ambachtsschool. Hierdoor heeft hij alle acht 
klassen van de lagere school doorlopen. De eerste zes klassen ging Gerrit naar de Spaanse 
school aan de Knalhutteweg. Hij weet alle namen van de leraren nog precies. De één was 
strenger, de ander soepeler. Er was respect voor de leraar of lerares, anders kreeg je straf. 
Die straf bestond vaak uit een harde tik in je gezicht. Respect, iets wat Gerrit van huis uit 
meegekregen had, vond hij erg belangrijk. De laatste twee klassen ging Gerrit naar de 
Emmaschool. Na deze klassen doorlopen te hebben ging hij op zijn veertiende werken.

Gerrit ging, net zoals velen in Enschede-Zuid, in de textiel aan het werk. Gerrit werkte bij 
Roombeek Textiel. Hij werkte daar als stoker. Werk wat gewoon moest, maar waar hij geen 
plezier in had. Je was een nummer in de fabriek, niet meer en niet minder. Je moest voor de 
fluit binnen zijn, als je later was kreeg je een boete van een kwartje.

Spaanse school aan de Knalhutteweg
In 1940 brak de oorlog uit. Gerrit was toen achttien jaar. Ook hij moest zoals vele anderen 
dwangarbeid verrichten in een werkkamp. Hij werkte in een werkkamp in Rheine, Duitsland. 
Van september 1940 tot januari 1944 heeft Gerrit daar zijn werk gedaan. Hij zag dat Russische 
dwangarbeiders het heel slecht hadden in het werkkamp. Gerrit kon dat niet verdragen en 
gaf ze te eten. Hij werd verraden door de mensen die hij geholpen had en moest bij de Ge-
stapo komen. Hij zou veroordeeld worden. Door de hulp van de fabrieksdirecteur mocht hij 
in een fabriek gaan werken. Eens in het half jaar mochten ze naar huis. Daar greep Gerrit de 
kans om bij zijn oom in Meppel onder te duiken. Vlak voor de bevrijding is Gerrit in één dag 
van Meppel naar Enschede gelopen. “Ie kunt wat a´j bange bunt”, zegt Gerrit.

Na de oorlog werkte Gerrit nog vele jaren in de textiel. In totaal 18 jaar bij Roombeek. Hierna 
ging hij bij Vredestein aan de slag. Hier was hij ook stoker. Dit was een zware baan, want hij 
moest kolen scheppen. Na Vredestein vervolgde Gerrit zijn arbeidscarrière bij AAKO, hier 
mocht hij minder zwaar werk doen en ging hij in het magazijn werken. Later moest hij meters 
in de gaten houden en kon hij onder werktijd zelfs boeken lezen.

Dominicus van Erkelens heeft een grote invloed op het leven van Gerrit gehad. Als so-
ciaaldemocraat streed hij voor degenen die het minder hadden, terwijl ze het zelf ook niet 
breed hadden. Ook Gerrit zette zijn beste beentje voor om wat goeds te doen in de wereld. 
Hij zette zich in voor de stichting Christenen voor Israël. Wat Gerrit niet overgenomen heeft 
van zijn vader is de bemoeienis met politiek. Gerrit gelooft niet in de politiek: “Ze zeggen van 
alles, maar maken niks waar”. 
Toen Gerrit verplicht moest stemmen tekende hij onder aan het stemformulier een hokje, 
daarnaast schreef hij: PANDA. Deze partij bestond helemaal niet, het was een strip uit de 
krant over een panda die alleen maar goede dingen deed. Hij schreef dit maar op, omdat 
hij toen verplicht moest stemmen. “Ie bunt niet goed wies”, zei zijn vader toen hij op het 
sterftebed lag. Toen het stemmen niet meer verplicht was, stemde Gerrit ook niet meer. Hoe 
een sociaaldemocratisch opgevoede jongen het zo eens kan zijn met zijn vaders ideeën, 
maar het dan toch vertikt om te gaan stemmen. 

Rechtvaardigheid en respect, dat is het belangrijkste. Nog steeds streeft Gerrit deze waarden 
na. Drie hoog in verzorgingstehuis De Posten, doet hij alles zelf wat hij nog zelf kan. “De 
zusters hebben het druk genoeg, waarom zouden ze mij dan moeten helpen met dingen die 
ik nog zelf kan?”, dit zijn de woorden van Gerrit van Erkelens. Elke donderdag neemt hij fruit 
mee van de markt en geeft dan ook wat aan de zusters. Geld doneren aan De Posten doet hij 
ook met liefde, “Anders gaat het toch maar naar de belasting”. 
De huidige fysieke toestand van Gerrit is zodanig dat hij niet meer bijzonder lichamelijk actief 
kan zijn. Hij heeft extra zuurstof nodig om te kunnen blijven functioneren. Ondanks deze 
beperkingen doet hij nog wat hij kan. Zo gaat hij nog elke maand vissen in Glanerbrug en 
elke ochtend koffie drinken op de begane grond. Voor hem is de begane grond nog altijd 
landbouwgrond. 

Dit verhaal is geschreven door Rens Kruiper, Barbara von der Haar, Jeanine Valster, Rosalin 
Brinks.
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Van veen naar verstedelijking 
“Verlaten wij nu deze in vele opzichten merkwaardige en aan sagen rijke veenstreek 
en richten wij ons naar het zuid-westen dan komen wij in het minst bekende 
gedeelte der gemeente Lonneker. in de boer- of buurtschap Broekheurne, waarin wij                
verscheidene schoone, houtrijke boerenerven aantreffen”. Deze beschrijving is 
te vinden in een wandelgids uit het jaar 1889. Meer dan een eeuw later is er bijna 
niets meer terug te vinden van deze  ‘houtrijke boerenerven’. De boerderijen en 
het landelijke gebied hebben plaats moeten maken voor honderden woningen en 
tientallen hoge  flatgebouwen. 

Verstedelijking
In de jaren 60 verrezen ten zuiden van de stad Enschede de wijken Wesselerbrink, Stroinkslanden 
en Helmerhoek. Voornamelijk de Stroinkslanden en Wesselerbrink eisten hun tol voor de 
Broekheurne.  

De Posten , 1975. 

1975

De 74-jarige Johan Brager is inwoner van de wijk Wesselerbrink. Samen met Johan hebben 
we een toer gemaakt door de wijk. ”Begin jaren 70 ben ik samen met mijn vrouw en kinderen 
verhuisd naar de Holthuizenbrink. Tot 2004 hebben wij hier gewoond. Toen de kinderen 
eenmaal uit huis waren werd het huis te groot, en daarnaast was ik de tuin ook wel zat. Nu 
wonen we een paar honderd meter verder op de Posten, in een prachtig appartement”. Johan 
weet als geen ander welke groei de wijk Wesselerbrink heeft doorgemaakt. “Vroeger stonden er 
op deze plek een paar boerderijen, een café en een schooltje. Verder was er niets. De inwoners 
van Enschede noemden het ook wel het einde van de wereld” 

Meisters Mina
 “Er is bijna niets bewaard gebleven van de mooie natuur en de prachtige boerderijen in 
Enschede-Zuid. Geld wat stom is, maakt recht wat krom is. Ja, zo is het wel. Tegenwoordig draait 
alles om geld.” Een goed voorbeeld is het enige café dat Broekheurne rijk was.  Café Meisters 
Mina is een plek waar Johan leuke herinneringen aan over heeft overgehouden. Meisters Mina 
was  ‘de plek’  in deze buurt voor de ontspanning. “Op het veldje naast Meisters Mina speelden 
de mensen uit de buurt voetbal.  Het waren vooral de elftallen van de fabrieken als Jannink en de 
Menko Fabriek in Enschede die wedstrijden tegen elkaar speelden. Naast het voetbal was er ook 
een jeu de boules baan en een ijsbaan”. Tijden veranderen en Meisters Mina moest in 2000 plaats 
maken voor een woonwijk. “ De mooie herinneringen blijven, maar het was echt een heel mooi, 
ouderwets pand. Ik vind het nog steeds jammer dat ze Meisters Mina hebben gesloopt”. 

Het boerenschooltje
We staan ook stil bij het boerenschooltje, ook wel bekend onder de naam ‘de 
Broekheurnerschool’. Het is een klein gebouw verstopt achter een aantal hoge bomen aan 
de rand van de wijk Wesselerbrink. “Dit is een van de weinige gebouwen die wel bewaard is 
gebleven”. 

De Broekheurnerschool wordt voor het eerst genoemd in het jaar 1739. Het gebouw moet toen 
aan de Groot Bruninkstraat hebben gestaan. Enkele eiken in het weiland markeerden nog lang 
de plek waar waarschijnlijk de oudste school in de Broekheurne heeft gestaan. In 1827 werd 
door de gemeente Lonneker opdracht gegeven voor het bouwen van een nieuwe school op de 
hoek van de Groot Bruninkstraat een de Buurserstraat. Op de voorgevel van de school is te zien: 
School H. Gem. Lonneker. “Vroeger hoorde dit gebied bij de oude gemeente Lonneker. In de tijd 
tussen 1863 - 1940 worden alle scholen in de gemeente Lonneker aangeduid met een letter, in 
dit geval School H. Hier gingen de mensen uit de buurt naar school. Nadat er een nieuwe school 
in de wijk kwam, werd het een school voor Jantjes met de pet op. Hier werden de lastige jongens 
heropgevoed”. Hedendaags wordt het gebouw nog steeds gebruikt als onderwijsplek voor 
speciaal voorgezet onderwijs. 

De Posten , 2012.  

2012

Historische boerderij
De boerderij ‘Wesseler’ is  een van historische boerderijen van het vroegere Broekheurne 
die bewaard is gebleven. In de wijk neemt de boerderij een prominente plaats in.  Nadat de 
gemeente Enschede eigenaar werd van de boerderij, is het pand volledig gerestaureerd. In 1969 
werd het in gebruik genomen als voorlopig wijkcentrum.  Vanaf 1993 is er een natuur-educatief 
centrum gekomen met onder andere een kinderboerderij. 

Suryoye-gemeenschap
Sinds 2003 doorgaat de wijk een transformatie.  Het centraal gelegen winkelcentrum wordt 
opgeknapt en in het Wesselerbrinkpark wordt er meer aandacht geschonken aan cultuur en 
natuur.  Maar de grootste opgave voor de wijk zit hem in de sociale verhoudingen. 

De bewoners van de wijk Wesselerbrink zijn een menging van Oud-Enschedeërs, Turkse en 
Marokkaanse tweede en derde generatie en nieuwkomers zoals de groeiende groep Syrisch 
Orthodoxen (Suryoye).  “Vroeger kwamen er veel mensen uit het buitenland naar Enschede 
om in de textielfabrieken te werken. Veel arbeidsmigranten zijn blijven plakken”.  Met de komst 
van de St. Kuryakos kerk  in 1998 hebben zich veel mensen met een Syrisch-Orthodox geloof 
in de wijk gevestigd. Een gevolg daarvan is dat het tot een verdere “verzwarting” van diverse 
basisscholen geleid heeft.

Samen met Johan hebben wij een bezoekje gebracht aan de St. Kuryakos kerk en de dagopvang 
voor ouderen van de Suryoye gemeenschap.  Hij is zeer begaan met de mensen in de wijk. “De 
huizen die hier in de wijk te koop staan worden voornamelijk gekocht door Syrisch-Orthodoxen. 
Ook mijn oude huis op de Holthuizenbrink is gekocht door een Syrisch-Orthodox gezin. De 
ouderen  hebben het ontzettend moeilijk.  Je kunt wel zeggen dat ze niet goed zijn geintegreerd. 
De ouderen spreken de Nederlandse taal niet of nauwelijks en een groot deel is analfabeet. In 
het zorgcentrum de Posten hebben ze een dagopvang voor deze ouderen om de eenzaamheid 
te doorbreken. Biij de tweede generatie gezinnen hier in de buurt zie je dat ze zich al beter 
aanpassen aan onze cultuur dan de tweede generatie”.  

Ondanks het feit dat er zoveel is veranderd in de wijk Wesselerbrink, vindt Johan het nog steeds 
prettig om hier te leven. “Wekelijks loop ik rond de 25 kilometer met wat vrienden. Ik hoef maar 
een klein stukje door de wijk te lopen en ik sta midden in de natuur. Dat vind ik wel belangrijk. 
Het is een leuke buurt. Ik woon hier graag”. 

Dit verhaal is geschreven doo Manon de Wit, Jeanine Hogenkamp en Jeroen Seppenwoolde
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Marokkaanse tweede en derde generatie en nieuwkomers zoals de groeiende groep Syrisch 
Orthodoxen (Suryoye).  “Vroeger kwamen er veel mensen uit het buitenland naar Enschede 
om in de textielfabrieken te werken. Veel arbeidsmigranten zijn blijven plakken”.  Met de komst 
van de St. Kuryakos kerk  in 1998 hebben zich veel mensen met een Syrisch-Orthodox geloof 
in de wijk gevestigd. Een gevolg daarvan is dat het tot een verdere “verzwarting” van diverse 
basisscholen geleid heeft.

Samen met Johan hebben wij een bezoekje gebracht aan de St. Kuryakos kerk en de dagopvang 
voor ouderen van de Suryoye gemeenschap.  Hij is zeer begaan met de mensen in de wijk. “De 
huizen die hier in de wijk te koop staan worden voornamelijk gekocht door Syrisch-Orthodoxen. 
Ook mijn oude huis op de Holthuizenbrink is gekocht door een Syrisch-Orthodox gezin. De 
ouderen  hebben het ontzettend moeilijk.  Je kunt wel zeggen dat ze niet goed zijn geintegreerd. 
De ouderen spreken de Nederlandse taal niet of nauwelijks en een groot deel is analfabeet. In 
het zorgcentrum de Posten hebben ze een dagopvang voor deze ouderen om de eenzaamheid 
te doorbreken. Biij de tweede generatie gezinnen hier in de buurt zie je dat ze zich al beter 
aanpassen aan onze cultuur dan de tweede generatie”.  

Ondanks het feit dat er zoveel is veranderd in de wijk Wesselerbrink, vindt Johan het nog steeds 
prettig om hier te leven. “Wekelijks loop ik rond de 25 kilometer met wat vrienden. Ik hoef maar 
een klein stukje door de wijk te lopen en ik sta midden in de natuur. Dat vind ik wel belangrijk. 
Het is een leuke buurt. Ik woon hier graag”. 

Dit verhaal is geschreven doo Manon de Wit, Jeanine Hogenkamp en Jeroen Seppenwoolde



“Boerenjongens, dat soort kinderen vind ik leuk”
In de jaren dat gymdocent Gerhard Kock in Enschede Zuid woont, is er veel veranderd.  
Het lesgeven is aangepast aan de steeds vrijere cultuur waarin we nu leven. 
Meneer Kock heeft hier veel van gemerkt in de jaren dat hij op vele scholen 
werkte in Enschede Zuid. Voor hem was het soms verwarrend, maar toch heeft 
hij zich er in kunnen ontwikkelen. 

Zittend in zijn woning aan de Eulebrink in Enschede Zuid vertelt meneer Kock ons zijn 
verhaal. In 1968 kwam hij in Enschede Zuid wonen in het huis waar hij nu al 44 jaar woont.  
Hij begon hier als gymleraar in dienst van de gemeente. Hij werd ingezet op allerlei 
scholen, zoals basisschool de Broekheurne. In 1975 fuseerde deze basisschool met andere  
basisscholen, nu bekend als scholengemeenschap ‘de Marke’. Van basisschool veranderde 
zij later naar voortgezet onderwijs, op dit moment heet het Scholingsboulevard Enschede. 
Gerhard kon als gymleraar bij de gemeente les blijven geven op deze scholen. Voordat hij 
in Enschede kwam wonen, werkte hij als gymleraar in IJmuiden. Hij leerde het vak aan de  
katholieke Kweekschool in Amsterdam en Haarlem. Elke dag reisde hij van Haarlem naar  
Amsterdam, omdat hij van zijn ouders naar een katholieke school moest. Oorspronkelijk 
kwam zijn gezin uit Doetinchem. Hij was de eerste bij hem thuis die mocht studeren en 
dat was voor hem een grote eer.
 

De Broekheurneschool: De  eerste school in Enschede Zuid voor Gerhard. 
Getekend door Jochem Niks



“Zwemmen in de vijver was vroeger heel normaal” 
Meneer Kock heeft in zijn leven veel ervaring opgedaan als leraar. Hij gaf les aan veel 
scholen in Enschede. “Ik had een brommertje gekocht waarmee ik gemakkelijk elke dag 
van school naar school kon. Later heb ik deze brommer ingeruild voor een Mini ”. Hij gaf 
gymles in de gymzaal, op het grasveld of zelfs in de vijver. Buiten zwemmen of schaatsen 
op de vijver werd toen nog veel gedaan. Meneer Kock vond het fijn om tijdens zijn gymles 
alles voor te doen en zelf actief mee te doen. Hij deed dit zo lang hij kon, maar hij wist dat 
hij dit niet altijd vol kon houden. Na een lange tijd stopte hij met gymles geven. 
Gelukkig was het in die tijd heel normaal om naast je werk nog een avondcursus te 
volgen. Voordat hij met gym stopte, nam hij zo’n cursus. Hij leerde hier lesgeven in zijn 
hobby’s: tekenen, techniek en handvaardigheid. Hierin volgde hij zijn vader die architect 
was. Van jongs af aan vond hij het erg leuk om creatief bezig te zijn.

Oost- en west Nederland 
Na al die jaren heeft hij het grote verschil in lesgeven tussen het westen en oosten van 
Nederland duidelijk voor ogen. Op de school in IJmuiden waren de kinderen veel mondiger 
en opstandiger dan hier, in het oosten. De kinderen waren hier veel losser en makkelijker in de 
omgang. Vooral lesgeven op de ‘buurtschooltjes’ zoals in Glanerbrug vond hij erg leuk. 
Deze scholen waren speciaal voor kinderen die de 7e en 8e klas deden in plaats van het 
voortgezet onderwijs. Deze kinderen konden namelijk niet doorleren omdat ze in de 
zomer moesten helpen op de boerderij. “Dat soort kinderen vind ik leuk! Ik moet niet 
die hele nette kinderen hebben. Ik voelde me in het oosten er ook veel meer bijhoren”.                                                                                                                                     
Hij had het erg naar zijn zin en vond het belangrijk dat de kinderen dit ook hadden. Bij het 
verlaten van het klaslokaal vroeg hij ze altijd: “Heb je nog gelachen en lol gehad vandaag?”

Gerhard Kock druk bezig met zijn hobby tekenen

Autoriteit 
De kinderen nieuwe dingen leren en hun uithoudingsvermogen verbeteren, gaf Gerhard 
altijd voldoening. In die tijd was dat ook vrij makkelijk om te doen. De kinderen luisterden 
allemaal goed. Je kwam op school om te leren en deed wat er van je gevraagd werd. 
Er was veel orde in de klassen, je hield je mond als je niks gevraagd werd en je kwam 
op tijd.

De leraren hadden zelf meer te zeggen, er was geen lijst die ze moesten afwerken. 
Ze konden in hun programma doen waar zij zelf het beste in waren en zo de leerlingen 
motiveren voor een extra goede prestatie. Alle leerlingen moesten echter hetzelfde doen, 
ze hadden niet veel keuze in verschillende onderdelen. Het was vooral belangrijk dat 
iedereen de technieken goed uit kon voeren. Er was daardoor minder plaats voor 
creativiteit, vooral in vergelijking met nu. 

Nu is het zo dat de leerlingen meer keuzes hebben in wat ze doen. Je kunt vrij kiezen uit  
verschillende onderwerpen, boeken en vakken. Dit in plaats van dat alles besloten wordt 
door de leraar. Verder hebben de leraren in deze tijd minder autoriteit. Mede doordat 
streng straffen nu niet meer getolereerd wordt, durven leerlingen meer te zeggen tegen 
hun leraar, terwijl dit vroeger taboe was. Waar school eerder een voorrecht was, is het nu 
een verplichting voor veel leerlingen. Ze komen niet meer op school om te leren, maar 
omdat dit moet van de wet en bovendien ook van hun ouders. School moet nu vooral leuk 
zijn in plaats van alleen leerzaam.

Voor meneer Kock was dit een lastige overgang. Hij miste de tijd van het lesgeven aan 
de kinderen die echt op school kwamen om te leren. De kinderen die hem als autoriteit 
zagen. “Vroeger kon ik tijdens de tekenles gewoon aanpassingen maken in het werk van 
mijn leerlingen. Zij vonden dit niet erg, de leraar wist het immers altijd het beste.  
Tegenwoordig wordt dit echt niet meer gewaardeerd door leerlingen. Het draait nu meer 
om creativiteit en jezelf uiten, je moet het niet wagen je daar als leraar mee te bemoeien.”
 
Pensioen 
Gerhard Kock heeft alle jaren met veel plezier lesgegeven. Zijn motto, “als ik het een week 
niet meer leuk vind, stop ik er direct mee”, is zeker van belang in zijn leven. Hij vond het 
altijd belangrijk om bezig te zijn met iets waar hij van hield. Ondanks zijn pensioen is hij 
nog steeds geboeid door het leraar zijn en mist hij de school zo af en toe. Om toch nog 
in het lesgeven te blijven, leidt hij nu met veel plezier arbiters op bij de biljartvereniging 
in veel verschillende plaatsen. Met zijn hobby’s tekenen en schilderen is hij nog steeds 
fanatiek bezig en hij beleeft er nog veel plezier aan!

Dit interview is gemaakt door:
Linda Brilleman, Manoj Harink, Anke van Kempen, Femke van de Weerd
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“De Brink” een fijne buurt om in te wonen
De Hasselobrink was een gezellige straat, de bewoners hielpen elkaar wanneer dat 
nodig was. “Zo was de Brink”. Mevrouw van Dijk denkt nog met mooie herinneringen 
terug aan de Hasselobrink, ook wel ‘de Brink’ genoemd door mevrouw van Dijk. 

Ons huis stond rond een soort van pleintje, dit was op de Hasselobrink. In het midden van 
het plein lag een grasveldje waar de kinderen veel speelden. De tijd op de Brink was een hele 
fijne tijd, we hebben daar veel leuke dingen beleefd. We hebben niet altijd in Enschede-Zuid 
gewoond. Eerst hebben we een  aantal jaren in een flat gezeten, hierna kregen we pas een huis 
toegewezen op de Schiestraat op Deppenbroek. Pas daarna zijn we verhuisd naar Enschede-
Zuid, naar de wijk Wesselerbrink. 
Ik ontmoette mijn man Robert in Leeuwarden, hij kwam uit Amsterdam. Een jaar na onze 

ontmoeting waren we al verloofd en nog een jaar later zijn we 
getrouwd, samen kregen we twee zoons. Zo ging dat vroeger. 
Mijn man was marinier en in 1964 werd hij overgeplaatst naar 
Twente, daardoor zijn we hier in Enschede beland.”
De Hasselobrink was een hechte gemeenschap. Iedereen hielp 
er elkaar. Als er iets was, was er altijd wel iemand die te hulp 
kon schieten. In de buurt woonde een vrouw, haar kinderen 
speelden veel met mijn jongens. Als de vrouw dan ‘s avonds 
met haar man weg ging, kwamen die kinderen bij ons. ‘s 
Avonds hadden we altijd een broodmaaltijd en die kinderen 
bleven dan mee-eten. Dat was heel normaal in de straat.”

Mevrouw en meneer van Dijk 
op de Hasselobrink

Herinneringen aan de Brink
“Er woonden veel kinderen op de Brink. De jongens speelden veel met elkaar, natuurlijk was er 
wel eens ruzie, maar dat hoort erbij. In die tijd waren er veel flats in aanbouw. Ook tegenover de 
Brink, dit was een mooie speelplaats voor de kinderen. Er lagen grote bulten zand naast de flats 
waar de jongens van drie hoog op sprongen. Er waren toen nog geen speelplaatsen in de buurt, 
alles was nog in aanbouw.
Ik kan me nog herinneren dat er een familie naar de Brink kwam verhuizen. Dit gebeurde met 
paard en wagen. Ze kwamen uit de buurt, dus het was maar een klein stukje. De hele straat stond 
stiekem van achter de ramen te gluren, hoe het paard met de wagen de straat binnenkwam 
rijden. Ineke woonde op nummer 33, zij had een kapsalon op de Brink.” De kapsalon zat onderin 
het huis, de hele buurt kwam bij haar kappen. Het was altijd erg gezellig en vaak een plek waar 
de vrouwen van de Brink elkaar tegenkwamen. Natuurlijk werd er veel geroddeld in de kapsalon, 
dat hoort er toch bij. Om het nog gezelliger te maken kwam de moeder van Ineke vaak ook nog 
koffie en thee brengen.
Op de Brink werden veel dingen georganiseerd. En de mensen kwamen veel bij elkaar over de 
vloer, er werd voor elkaar gezorgd. Ik was eens de sleutel vergeten, toen heeft de buurjongen 
met draadjes het slot geforceerd. Als er problemen waren kon je altijd wel bij mensen terecht. En 
natuurlijk, er zijn altijd wel mensen die niet meedoen.



Ik kwam bij een aantal families in de buurt wel over de vloer. Sommige spreek ik nu nog steeds 
wel eens via de telefoon. De meesten van hun hadden ook kinderen dus daardoor kreeg je wel 
contact als de kinderen met elkaar speelden. Niet met iedereen kon ik goed overweg, er kwam 
wel eens iemand aan de deur en die zei dan: Uw zoon heeft dit gedaan of uw zoon heeft dat 
gedaan. Ach, dacht ik dan, daar zijn kinderen toch voor. 
In de buurt wisten we veel van elkaar, maar dat krijg je als je al zolang in de zelfde straat woont. 
Het ging zo van: “Heb je dit gehoord, heb je dat gehoord?” Maar dat krijg je overal wel, dat heb ik 
ook wel eens gehad in andere buurten waar ik heb gewoond.
Er was één vrouw in de buurt, dat was een vervelend mens. Ze zat de kinderen in de buurt 
achterna met een stok en dat terwijl ze zelf ook twee kinderen had. Die vrouw lag niet echt goed 
in de buurt, ze is later ook snel verhuisd. We lieten haar links liggen en betrokken haar niet echt 
in de gemeenschap. Wie gaat kinderen nou achterna met een stok, dat is niet normaal vond ik 
altijd. Er wonen nog een aantal mensen van vroeger in de buurt. Af en toe tref ik nog wel eens 
een oude buurvrouw bij de kapper. De meesten zijn toch wel weggegaan van de Brink.” 

Vriendschappen
“Ik heb daar ook echte vriendschappen ontwikkeld. Ik was goed bevriend met de familie Lensen. 
Na een aantal jaren verhuisden ze naar Kampen, maar we bleven contact houden. Dan reed ik 
met mijn man en de jongens naar Kampen met de camper en dan bleven we een nacht daar 
staan. We bellen nog wel, maar we zijn beide niet meer goed te been. Dus we zien elkaar helaas 
niet meer. Jarenlang heb ik vrijwilligerswerk gedaan, hier heb ik veel contacten opgedaan. Ik 
deed bejaardenwerk, op de plek waar ik nu woon. En ook liep ik met de boekenkar door het 
ziekenhuis. Ik merkte dat ik met vrijwilligerswerk veel meer waardering kreeg dan met mijn echte 
werk. Ik nam enquêtes af bij bedrijven.” 

Veranderingen
“Er is veel veranderd in de buurt. Tuindorp was er eerder als de Wesselerbrink, waar wij woonden. 
De huidige Vlierstraat was er nog niet, later kwamen hier club gebouwen van de padvinderij 
en in het buurthuis zaten de kinderen op judo.” Scholen waren er toch nog niet in de buurt. De 
buurt is nu veel groter, toen was alles nog in aanbouw.” 

Weg van de Hasselobrink
“Toen de jongens ouder werden zijn we gaan reizen, meerdere 
maanden achter elkaar waren we weg met de camper. We 
kwamen  weer van vakantie en zaten aan de koffie. Ik keek 
eens om me heen en dacht ‘Joop mag wel eens wat netter gaan 
opruimen.’  Het was echt een chaos. Maar het was niet Joop’s 
schuld, er was gewoon ingebroken. Het buitenlandse geld was 
weg, sieraden waren er niet meer. Ik voelde me niet meer veilig 
thuis, ik durfde als ik alleen thuis was niet eens meer naar de 
garage. Daarom zijn we verhuisd naar de Stroïnkslanden. Toch 
was het een hele prettige tijd op de Hasselobrink.” 

Dit verhaal is geschreven door Jany Bosman, Kerwin Swart, 
Marije Herder en Nanda Meijerink

Mevrouw en meneer van Dijk in hun 
huidige woning op het Broekheurnerplein



De Wesselerbrink en Vredestein
Enschede Zuid is niet zomaar ontstaan. Bedrijven uit Enschede die vroeger  
personeel tekort hadden, bedachten een opzet. Door personeelshuizen te bouwen 
werden mensen verleid om te verhuizen naar de grote stad. Ook Vredestein 
werkte hier aan mee. En het echtpaar Oude Veldhuis is hier ontzettend gelukkig 
geworden.

In 1960 zijn Annie en Johan Oude Veldhuis getrouwd. Annie werkte als lerares en Johan heeft 
bijna 40 jaar bij het bedrijf  Apollo Vredestein gewerkt. Het bedrijf was toen hij er begon nog 
lang niet zo groot als nu. Johan zorgde altijd voor het geldtransport van het bedrijf naar 
de plaatselijke bank. Het was sociaal werk zegt hij zelf, hij was door het werk vaak onder 
de mensen. Het ging in die tijd compleet anders als nu verteld hij. Tegenwoordig gaat het 
allemaal digitaal. Johan zelf is hier niet bekend mee want dat hoeft hij allemaal niet te weten. 
“Dat is me veel te ingewikkeld”, zegt Johan lachend. 

Echtpaar Oude Veldhuis

Het bedrijf Vredestein waar Johan al die tijd gewerkt heeft kwam met vele omwegen terecht 
in Enschede. In 1908 werd het bedrijf opgericht en na vele omwegen te hebben gemaakt 
werd in 1946 het bedrijf Vredestein in Enschede opgericht. Om personeel te verwerven 
bedacht het bedrijf een plan om mensen dichtbij het bedrijf te krijgen. In 1960 werd er een 
huisvesting gebouwd. Hierdoor besloten veel mensen bij het bedrijf Vredestein te gaan 
werken en in Enschede Zuid te gaan wonen. 

Door de mensen van huisvesting te voorzien werd de drempel om te verhuizen minder, 
omdat de mensen zelf weinig tot geen zorgen hadden over hun nieuwe onderkomen. De 
bijkomstigheid van de huisvesting was een groot onderdeel van de groei van Enschede 
Zuid.  Begin jaren ’60 werd de wijk Wesselerbrink gebouwd. Na het verdwijnen van veel 
textielfabrieken ontstond in Enschede een grote dienstensector. Ook dit had veel invloed bij 
het ontstaan van de wijk Wesselerbrink. De Wesselerbrink werd opgesplitst in 4 delen: noord, 
oost, zuid en west. Elk deel kreeg winkelcentra, ontspanningsgelegenheden en scholen. Het 
concept voor de huizen in de brink is erg simpel.  De wijk bestaat vooral uit rijtjeshuizen en 
laagbouw. “Simpel, rustig en gezellig”, zoals Annie het noemt. Het concept bracht allerlei 
voordelen met zich mee.  “In de wijken kwamen veel jonge gezinnen zoals wij te wonen, 
hierdoor werd het buurtgevoel erg versterkt”, aldus Annie.

“Zolang de toren maar inzicht blijft”
De familie Oude Veldhuis kwam bij het ontstaan van Enschede Zuid ook in de Wesselerbrink 
te wonen. Daarna heeft het gezin een tijdje in andere wijken en op het Rutbeek gewoond. 
Op het Rutbeek waren de winters donker en kil. Vooral Annie vond het daar in de winter 
verschrikkelijk. 

Ze was in deze periode vaak bang in haar eigen huis en ze misten het contact met de buren.  
Daarom verhuisde het gezin al snel weer terug naar de Wesselerbrink. De broer van Johan 
tipte het gezin om in Bentelobrink te gaan wonen, hij wist dat er een woning vrij kwam en de 
familie bedacht zich geen moment. 

Johan is ondanks het verhuizen altijd bij Vredestein blijven werken. Toch merkte hij dat het 
langzamerhand minder persoonlijk werd in het bedrijf. Logisch, aangezien het bedrijf meer 
de duizend mensen in dienst kreeg. “Toch bereidden de kantinejuffrouwen elke dag een 
andere lunch voor me”, verteld Johan. “En met elke dag een andere slagzin: eet smakelijk, we 
hopen dat je het lekker vindt!“. Zo noemt hij er een stuk of wat op. Met trots verteld Johan dat 
hij elke slagzin bewaard heeft. “En toen ik met pensioen ging heb ik ze allemaal opgeplakt,  
ingelijst en aan de kantinejuffrouwen gegeven”. 

Afscheid Johan Oude Veldhuis bij Vredestein

De familie verhuisde na een paar jaar in Bentelobrink te hebben gewoond naar Hertmebrink. 
Hier bevalt het de familie nog veel beter. Het gezin was veel onder de mensen. Ze spraken 
de meeste mensen door het vele vrijwilligerswerk wat ze deden. Ze hielpen veel bij 
wielersvereniging Het Oosten. Het echtpaar hielp bij het bouwen van het clubgebouw, met 
de bardiensten en met het organiseren van wedstrijdjes in de buurt. De zoon van de familie 
Oude Veldhuis deed ook aan wielrennen, en had zelfs kans om prof te worden. Het echtpaar 
kwam ook vaak in het plaatselijke buurthuis, om te helpen, maar ook om gezellig te kaarten 
en te biljarten. 

De familie beleefde mooie tijden op Hertmebrink. Het gezin heeft er 16 jaar lang gewoond 
en ze vierden in deze woning ook het 50-jarige huwelijk van het echtpaar. Ze hadden een 
veilig en knus gevoel in de Wesselerbrink.  Er gebeurde nooit iets bijzonders en dit beviel ze 
juist erg goed. Vanaf het jaar 2009 woont het echtpaar in Livio aan de Broekheurnerstede. 
De reden om te verhuizen was omdat Johan niet meer zo gezond is als vroeger. De leeftijd 
speelt bij zijn gezondheid ook een rol. Met een druk op de knop in het appartement is er snel 
iemand bij ze, zodat ze zich altijd veilig voelen. De verhuizing ging wel erg snel waardoor er 
veel verloren is gegaan. Annie had hier meer moeite mee dan Johan, maar het echtpaar is erg 
tevreden en ze waren snel gewend aan hun nieuwe omgeving.

Door de vele jaren heen heeft de familie Oude Veldhuis door heel Enschede gewoond.  
“Zolang de toren maar inzicht blijft” , wordt nog maar eens herhaald. Rustig wegkijkend 
vanaf het balkon zwijgt Annie. Haar man blijft elke keer weer enthousiast. Met een grote lach 
op zijn gezicht laat hij zijn foto’s van zijn afscheid bij Vredestein zien.  “Ik heb er 40 jaar met 
plezier gewerkt”, zegt Johan met een lach op zijn gezicht.

Dit interview is gemaakt door John Breukink, Debra Overhageböck en Dick de Jong. 



De Wesselerbrink en Vredestein
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Echtpaar Oude Veldhuis
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Onderwijsrevolutie op Zuid 
 
Vol van idealen en bereid om een ander geluid te laten horen. Met deze instelling 
komt Leen Fröberg in de jaren 70 naar Enschede-Zuid. Het duurt lang voordat zijn 
visie op het basisonderwijs geaccepteerd wordt, de benauwde onderwijswereld is 
hier nog niet aan toe. Een uitgangspunt voor een daadkrachtig, vurig en 
overtuigend verhaal van een idealist in hart en nieren die zijn tijd vooruit was. 
 
Als we de woonkamer van Leen Fröberg binnenlopen, merken we direct dat we hier niet 
zomaar een ruimte betreden. De kamer is volop gevuld met zowel zelfgemaakte als 
verzamelde kunstwerken. We zijn in een ruimte beland vol creatieve uitspattingen. Dat Leen 
een creatieve man is, blijkt al gauw als we hem vragen naar zijn tijd als schoolhoofd op 
lagere school De Posse en zijn vernieuwende visie op het onderwijs.   
 
Hij vertelt ons hoe hij een school ziet als een gebouw met kinderen, onderwijsgevenden en 
ouders als hoofdbewoners. Waarvoor de school een ruimte tot vrije menswording is. Waarbij 
vanuit veiligheid en geborgenheid, door onderwijs en vorming, groei en ontplooiing 
ontstaan. De school stelt zich daarbij naar buiten toe open op als een soort wijkcentrum. Dat 
lijkt in deze tijd allemaal vanzelfsprekend, in de jaren 70 was het tegenovergestelde waar. De 
ideeën van Leen Fröberg vielen niet bij iedereen in goede aard.  
 
Voor sommigen kwam Leen te 
vroeg, voor anderen was hij precies 
op tijd. Onder die laatste groep 
waren veel wijkbewoners van 
Enschede-Zuid. Dat zijn de mensen 
waar Fröberg veel mee heeft 
samengewerkt in zijn tijd op De 
Posse. Samen stonden ze achter zijn 
manier van werken. Dat bleek wel 
toen bekend werd dat Fröberg zijn 
functie neerlegde. Ouders hebben 
die nacht de hele school 
dichtgetimmerd en op die manier 
een landelijk nieuwsitem gecreëerd. 
Want dat was De Posse in die tijd, 
ook vanwege haar vernieuwende 
vorm van onderwijs.  
 
Acht jaar lang heeft Fröberg, samen 
met de mensen uit Enschede Zuid, 
gevochten om de gemeente 
Enschede te overtuigen van zijn 
visie op het onderwijs. Waarom lag 
de gemeente Fröberg zo dwars bij 
het uitvoeren van zijn ideeën? 
 

Met één van zijn kunstwerken. 
	  

Als we hem naar deze problemen vragen komt Fröberg met deze verklaring: “Het was in die 
tijd niet gewoon om ouders bij het onderwijs te betrekken. Vandaag de dag weten we niet 
beter dan dat er overblijfouders zijn, leesmoeders- en vaders, ouders die helpen bij feesten, 
schoolreisjes en tal van andere activiteiten. Door de vrijwillige medewerking van de mensen 
uit de wijk, konden we ook nieuwe ideeën uitvoeren. In die tijd hadden we 40 tot 50 ouders 
uit Enschede-Zuid die meewerkten op de school. Om deze mensen allemaal goed aan het 
werk te krijgen, werd er een ouderraad aangesteld. Deze stond jarenlang onder leiding van 
Hannie Rensink en Wilma Meijers. Zij 
hebben ons toen enorm veel werk uit 
handen genomen. Zij zorgden er voor dat 
de werkzaamheden op school allemaal 
soepel verliepen. We praten hier niet alleen 
over hand- en spandiensten, maar ouders 
konden hun creativiteit kwijt in de dingen 
die ze deden. Zo hadden we een eigen 
patio tuin met kippen, een aquarium, en 
eindigden we de week steevast met een 
muziekstuk of een toneelspel. Het was 
voor die ouders een uitgelezen 
mogelijkheid om zich van het dagelijkse 
huishouden los te rukken en zich te 
ontplooien als creatief mens. 
 
Er was voor iedereen plek op de Posse. Zo 
verzorgde mijn vrouw Fenna het hele jaar 
door de bloemen en planten in de school, 
zij was actief als gastvrouw op de Posse.  
Dus niet alleen vrouwen werden bij het 
schoolgebeuren betrokken, op zaterdagen 
organiseerde de school werkochtenden 
voor met name vaders, zij 
onderhielden de tuin, verzorgden 
de kippen en hielpen bij kleine verbouwingen in de school. De mannen waren ook betrokken 
bij de bouw van de verrijdbare wanden in de school, want het was de bedoeling om een 
gebouw te creëren dat flexibel en multifunctioneel was.’’  
 
Lagere school De Posse was in veel opzichten haar tijd vooruit. Zo was ze de eerste school 
waar je tussen de middag kon overblijven. ‘’Tegenwoordig is dit de normaalste zaak van de 
wereld, maar in die tijd had nog niemand van overblijven gehoord. Hetzelfde geldt voor een 
peuterhoek in de school. Moeders die op de school werkten konden hun jongste telgen 
meenemen naar de school, dit was in die tijd een luxe omdat er toen nog geen kinderopvang 
bestond. Hier kwam veel commentaar op, de school en de buurt hebben hier echt voor 
moeten vechten.  
 
Op een gegeven moment werd er besloten dat de kleuterschool en de lagere school de 
Posse moesten gaan fuseren. Hierdoor werd ik verplicht met een onderdirecteur te gaan 
samenwerken die een heel andere kijk op onderwijs geven had dan ik. Doordat ik zelf geen 
inspraak had over met wie ik wou samenwerken en ik al aan zag komen dat het ging botsen, 
heb ik uiteindelijk besloten om na zoveel mooie jaren, op te stappen als schoolhoofd van De 

Leen Fröberg, hier actief als hoofd der school. 
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Posse. Hier gingen veel gesprekken met ouders aan vooraf, maar ook zij zagen in dat hier niet 
tegen te vechten was.’’ 
 
Inmiddels is de school afgebroken en ligt er op die plek, aan de Knalhutteweg, een 
voetbalveldje.Alleen de bomen van de boomplantdagen doen nog herinneren aan de tijd 
dat er een lagere school stond.  
 
Terugkijkend op die tijd denkt Fröberg met zeer positieve gevoelens terug aan De Posse. “We 
hebben ontzettend veel bereikt en het zijn ontzettend mooie jaren geweest, die helaas toch 
afliepen op een mislukking. Het was een droom, een ideaal dat niet verwezenlijkt werd. Maar 
waar wel zeven jaar aan vooraf zijn gegaan, jaren van ontwikkeling, waar ik met positieve 
gevoelens op terug kijk. Op sommige momenten ben ik ook best verdrietig dat het allemaal 
zo is afgelopen. Maar ook dat vooral de gemeente Enschede, met name de wethouder, niet 
inzag wat gebeurde op De Posse. Hij was vooral bang dat de afstand tussen schoolhoofd en 
ouders te klein werd, zodat ik de macht zou verliezen over het onderwijsgebeuren. Als ik nu 
artikelen lees over de brede school en toenemende ouderparticipatie, dan denk ik: ja, het is 
jammer dat wij dat toen in Enschede, terwijl we al zo ver waren, niet hebben kunnen 
realiseren. Terwijl het nu, 30 jaar later, op bijna elke basisschool wordt toegepast!  
 
Als ik ouders en kinderen spreek dan hoor ik dat De Posse op iedereen veel indruk heeft 
gemaakt. Al die ouders, kinderen en leerkrachten zijn al die zeven jaren toch van grote 
invloed geweest. Dit alles maakt, dat ondanks alles wat zich heeft voorgedaan, en al het 
negatieve, ik er toch met positieve gevoelens op terug kijk. Eigenlijk ben ik ook wel blij dat 
dit alles ter sprake komt, in deze opdracht maar ook in andere gelegenheden. De Posse blijft 
toch voortleven, voor mij dan in goede herinnering.” 
 
Dit verhaal is geschreven door: Michelle Mombarg, Davine Vleerbos, Sheryl Moes, Ruud 
Schulte 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  


