Enschede tentoonstellingsstad
1908-1962 (111)
Elrate 1927
De grote E lektriciteits- en R adiotentoonstellin g, de E L RA TE, werd va n 1
t/m 5 oktober 1927 gehouden in he t
Volksparkgebouw te Enschede. Deze
tent oonst elling werd op zaterdagm idd ag
1 oktober officieel geopend door burgemee ster Edo Bergsma, in te gen woordigheid va n een groot ge zelschap. Onder de
genodigden bevonden zich mevrouw
Bergsma, leden van het college va n Gedeputeerde Staten va n Overijssel, wethoud er s, raadsleden en de gemeentesecreta ris va n Ensc hede , het volta llige gemeentebestuur va n Lonneker en vertege nwoordige rs va n de gemeent en Bor culo, Born e, Denek amp, Diepenh eim, Henge lo, Losser , Neede, Oldenzaal, Ruurlo,
We erselo en Wierde n. Ook direct ies va n
versc hillende ele ctricitei ts bedr ijve n in
de omgeving wa ren aa nwezig, eve na ls
verte ge nwoordigers va n de Ka mer va n
Kooph a ndel en Fa brieken, de Ne derland sch e Maatsch appij voor N ijve rheid
en Hand el, de Middenstandsver eni gingen, de Fa brika ntenvere niging, de Ambachtssch ool voor E nsc hede en Om streke n, de Bond van Hui svrouwen, de Boerendochtersvereniging, de Hui shoudschool en de La ndbouwhuishoudschoo l.
In zijn openings rede ontpopte burgemeester Edo Berg sm a zich als een war e
koopman . Zo zei hij o.m.: H et is mij
alsof ik op de j aarbeurs te Utrecht voor
een stand sta en de voortsc huifelende
bezoekers aanroep m et het stereotie pe:
"Heeft u ook interesse?"
H ij stak ee n lofred e af voor het ge brui k
van electri citeit met een overvloed aa n
voorde len die het ge br uik daa rva n kon
bied en. Hij tr ad op a ls opper-dis tributeur die zorgde voor dagelij kse toevoe r
van stroom: Op mijn jaarbeu rs-stand
heb ik echte r mee r dan inte resse verdiend. S tevige sterkstroom. duizendtallen eenheden dik. k an ik leveren en daa r
ku nnen duizenden paardenkrachten
mee geleve rd worden; hoe meer. des te
goedkoper per st uk. Gehele fab rieken
ku nnen er mee gedreven worde n. Wat
een gespook en gestook en gestuif minder in de fab riek en wat een verbetering
van de atmosfeer in de stad waar veel
minder rook de lu cht onz uiver maakt!
A ls ieder van mij maar genoeg kocht ,
dan zo udt u. zeer geachte dam es. geen
vlekje roet meer op het wasgoed vinden
en ge zoudt het rust ig bui ten te blek en
leggen en rel/ze goedkoo p zo u de grote
centrale te Hengelo aan Ensc hede

stroom verkopen en rel/ze goedkoo p zouden wij u die stroom weder verkopen.
me t . zoals wij met alles doen, maar een
spoortje winst. die bovendien u allen geacht e mede-ingez eten en. weer ten goede
komt.
Dam es en heren. even sprak de ko opman
in mij, zo vervolgde de burgemeester,
wie. die jaren in Twente woont . zo u niet
een beetje koopman worden, dat zit hier
in de lucht.
Hij noemde ook nog enige cijfers over het
gebruik van electriciteit. In 1906 was het
vermogen va n de E nsc hedese centrale
400 kilowatt met een verbruik va n
237 .000 KW U. In 1927 was dit al 6S00
kilowatt met 13.000 .000 KW U.
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Vrijkaartje ELRATE 1927.

Opperkoopman
Edo Bergsm a eindigde zijn toespraak
met de woorden: Gij allen moet zien en
k unt leren; ik ben er van overtuigd, het
zal u ten goede kom en. het zal de gemeenschap ten goede kom en en daarin
za l zich verheugen de opper-koo pman in
electrische energie. die de eer had nu tot
u het woord te m ogen richt en.
Moge deze tentoonst elling strek ke n tot
groot algem een nut en de moe ite belonen
van hen die haar hebben ingericht en
moge zij er in slagen meer en m eer elkeen te doen profit eren van al het voordeel. al het gemak. al het nut , dat de
electrische stroom ons geven k an. De
tentoo nste lli ng verklaar ik hierm ee te
zij n geopend.
Deze tent oonst elling moet ee n verrassend mooie indruk ge maakt hebben. De
allernieuwste snufjes op het ge bied va n
elec triciteits- en radi o-ar ti kelen wer den
hier in sta nds van versc hille nde leverancier s ge toond . In "h et elec trische huis"
werden dem onstr ati es gege ven met vele
huishoudelijke a ppa ra te n. Het geheel
was prachtig geï llumineerd, zoals nog
nooit in Twent e was gezi en.
T ijdens de tent oonst ell ing werd en lezinge n gehoud en door vier prominenten op
het gebi ed van electriciteit:

1. Dr. ing. N.A . Halbertsm a : " Hoe zie n
wij het best e?"
2. J. F. Feige: " Beter licht met minder
st room".
3. 1r. L. eh. Pab on: " S troomve rbruik in
de huishouding" .
4. R. Swierstra: " Draadloze telefonie en
telegra fie (radio)" .
De toegangsprijs van de tentoonstell ing
bedroeg voor de avonden 2S cent en SO
cent voor de gehele dag. Vr ijka arten konden met bijbetaling van 10 ce nt bij de
kassa worden ingewi sseld tegen een officieel toegangsbewijs. Uit de genummerde toegang sbewij zen werden bep aalde
geluksnumm ers ge tro kken, waarop
fraa ie pr ij zen beschikbaar wer de n geste ld zoa ls straa lkachels, stofzu ige rs e n
rad io's.

Opstel
Voor de leerlinge n va n de sc holen in Enschede en Lonn ek er werd ee n wedstrijd
ge houde n onde r het motto: "Wie maa kt
het best e opstel". Voor het best e ops tel
werd ee n Philips radio besch ikb aar geste ld. De j ury bestond uit de her en S .
Lezer en T . V.d . Blink, inspe cteurs va n
het lager onderwijs te Ensc hede en Lonneker en A. Le ngton. dir ecteur van het
gemeentelijk electricite its bedrij t'. Wie
het best e opstel maakte vermeldt de historie hela as niet.
Ook werd er tijdens de tentoonst ell ing
gezo rgd voor enige onts pa nning. E r kon
word en geda nst op een 400 m2 grote
sprookjesachtig verlic hte dansvloer , op
muziek van het grote elec trisc he Pari jse
wonde rorge l " Ho nki Ponk i" . Er was een
rad va n avon tuur en ee n M ünc hner Ra tskeiler.
Er werd gereke nd op 10.000 bezoek ers.
Hoewel di t aa nta l niet helemaa l werd
ge haal d - er kwa me n 9.387 bezoekers werd de EL RA T E een groot succes. De
tentoonstelling was immers een prach tige reclam e voor het ge br uik van elec trische a ppa ra te n, waarva n er vele door de
vcrschillen de exposan ten werden verkocht. Oo k werde n e r goede konta kte n
gelegd . De exposa nte n wa ren dik tevreden over de beh aald e resultat en . Op
woensd ag 5 oktobe r 192 7, 's avo nds om
11.00 uur, werd de E LRATE gesloten,
waa rna een groot "Zweeds nachtfeest "
werd ge houden tot ver na midd erna cht ,
met ruim SOO per sonen.
T. Wiegm an .
Bron: Arc hief Jac. Kleiboer . gcmee nte-arc hief Ensc hede.
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ELITE
In ' n S liepstee n' nr. 10 sto nd ee n a rtike l
over de in 1926 in het Volk spark gehouden landbouwtent oon stelling ELITE.
Bij dit ar t ikel is hel aa s ee n verkee rde
illustra tie tere chtkomen , namenlijk een
a fbeeld ing va n een vrij kaa rtje voor de in
1927 evene en s in het Volk sp ark gehouden elekt rici tei tste ntoo nste lling ELRAT E, waar over in d it nummer gesc hreven
wordt.
Waar van a kte!
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