Enschede tentoonstel
lingsstad 1908-1962 (11)
ELITE 1926
De eerste grote internationale tentoonstelling die door Jac. Kleiboer in Enschede werd georganiseerd was de landbouwtentoonstelling ELITE. Deze EnschedeLonneker Internationale Tentoonstelling
te Enschede, bij afkorting ELITE genoemd, werd van 25 t.m . 29 augustus
1926 gehouden in het Volkspark.
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14. Kunstmest, voerartikelen en zaaizaden, 12 firma's en organisaties;
IS. Handel en nijverheid, 50 firma 's;
16. Hoefbeslag, 3 firma's;
17. Concours Hippique, ± 200 inschrijvingen .
Reeds lang van tevoren werd in de pers
de aandacht gevestigd op deze bijzondere tentoonstelling. De belangstelling van
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Platt egrond van het tent oonst ellingst errein uit het programmaboekje van de EL/TE.

De landbouwtentoonstelling met een
handels- en nijverheidsafdel ing was als
volgt verdeeld in zeventien afdel ingen:
1. Rundvee, 400 inzendingen met 700
dieren;
2. Paarden, 168 inzendingen met 300
dieren;
3. Varkens, 250 inzendingen met 300
dieren ;
4. Pluimvee, 250 inzendingen met 900
dieren en IS firma's en organisaties;
5. Bijen, 34 inzendingen;
6. Zuivelbereiding, 20 firma's en organisaties;
7. Landbouwgewassen, 133 inzendingen;
8. Ontginning weide- en bosbouw, cultuur, akkerbouw, visserij en jacht,
10 firma's en verenigingen;
9. Landbouwwetenschap en onderwijs,
30 instellingen, organisaties en firma's;
10. Landbouwverenigingsleven,
verdee ld in zes groepen;
11 . Boerderijenbouw, met complete model boerderij in werk ing ;
12. Tuinbouw, met 200 inzendingen;
13. Landbouwwerktuigen , met deelname van 40 firma's;

ue zijde van expos anten en publiek was
dan ook overweldigend . Het organisatiecomité had handen vol werk om de te
verwachten gasten in Enschede onder te
brengen. In advertenties werd de bevolking opgeroepen toch vooral medewerking te verlenen aan de huisvesting van
de vele " heren" die gedu rende de ten toonstellingsdagen te Enschede wilden
verblijven . De hotelaccommodatie was
hiervoor niet toereikend. De tekst van de
oproep in de plaatselijke kranten spreekt
dan ook voor zichzelf.

" Lanen "
Op het Volkspark werden ter gelegenheid van de ELITE aan de verschillende
" la nen" namen gegeven. Zo waren daar
tijdens de tentoonstelling de H.J . v.
Heeklaa n, het B.W . ter Kuileplein, het
L. Lasonderplein, de W. Nijkamplaan,
G.J. ten Damlaan, E. Jacobslaan, H .B.
Blijdensteinlaan en de Herman Roberslaan .
De burgerij werd door het hoofdcomité
van de ELITE verzocht tijdens de tentoonstelling te vlagge n, om zo de stad een
feestelijk aanzien te geven .

Op woensdag 25 aug ust us, 's middags
om 1 uur, werd de ELITE officieel geope nd door de Commissaris der Koningin in Overijssel, Mr. A.E. Baron van
Voorst tot Voorst.
Met bussen en extra treinen kwamen de
bezoekers in grote aantallen uit a lle richtingen naar de fees telijke stad.
Op donderdag 26 aug ust us bracht ZKH
Prins Hend rik een bezoek aan de tentoonstelling. De pri ns was vol lof over de
opzet van de tentoonstelling, de grootste
die in die tijd in ons land werd gehouden.

Vooruitgang
Dagelijks werden demonstraties gehouden in verschillende afdelingen. De vooruitgang van la ndb ouw en veeteelt in de
voorgaande 25 jaren kwam duidel ijk
naar voren .
Op 28 en 29 augustus werd op de sportvelden van het Volkspark een Concours '
Hippiq ue gehouden met vertegenwoordigers uit de beste stallen uit Nederland.
Aan di t concours was een springconcours
voor Twentenaren verbonden. Boerenzoons en -knechten uit heel Twente werden hiervoor uitgenodigd. Ook was er
een ringrijderij voor heer en dame in
Twents boerencostuums met versierde
wagens .
De feestcommissie organiseerde in de
dancing-salon op het Volkspark een
groot gecostumeerd bal in nationale en
gewestelijke historische klederdrachten.
Verder waren er verschillende attracties
op het ge bied van cabaret, acrobatiek,
lunapark en muziek, alles in een feërieke
feestverlichting van een volgens getuigenissen niet te beschrijven pracht.
Aan de ELITE-tentoonstelling was een
grote loterij verbonden met 1000 prijzen,
met een totale waarde van 18 .000,-,
waaronder een Chevrolet-auto, een
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paard met wage n, ee n ameu blement, een
radio, rijwielen en vele an dere luxe- en
huishoudelijke artikelen.
De tentoonstelling werd een groot succes. Er kwamen 99.938 betalende bezoekers. Het concours-hippique trok er ruim
10.000 en de modelboer derij 15.500 .
Ook uit Du its land, Engeland, België en
Frankrijk kwamen velen de ELITE bezoeken. De sta ndho uders toonden zich
buite ngewoon tevreden over de beh aalde
resultaten.
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Ook financieel was er alle reden tot tevredenheid. Aan de plaatselijke ziekenhuizen werd een bedrag vanf2.079,- geschonken. Het batig saldo à f 12.400,werd gestort in het ELITE-fonds voor
eventueel later te houden tentoonstellingen .
T. Wiegman
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