Door schenking buitengoed ,Ex Voto'

H. G. Schutt e rrraakte bouw van

Schutte's Bosschool mogelijk
Dez e k eer even aandacht v o o r
Hendrik Gerrit Schutte (18911976), een verdienstelijk
E n sch ed eër . Hij maak t e door de
sch e n k in g v an zijn fraai e
b u it e n g o ed ,Ex Voto' aa n de
Floraparkstraat 39 0 de st ich t in g
van de Schutte' s Bosschool v o o r
lan g d u ri g zieke en zwakke
k in d er en mogelijk. Vorig jaar
w as het honderd jaar geleden, dat
h ij op het boerderijtje ,D en
Tuu ten' rechts achter de
to eg an g sp o o r t v an het Abraham
L ed eb o er p ar k aan de
Hengelosestraat werd geboren.
Hij noemde zich H . G. Schutte Gz n.
Zijn vader Ge rrit Schutte, ge huw d
met Ge zina Lansink, w erkte in de
tex tielfabri ek van Blijdcnstcin en C o.
Zijn moed er had de leiding van de
spoelste rs bij T er Kuile-Cromhoff (11
Z w artenï aan de Park w eg. Hendrik
vo lgde de lagere school en enige tijd
de text ielschool en was voor een
tien tje in de m aand jongste bediende
bij de Rijksontvanger van de
Belastingen. M aar de texti elindustrie
tr ok hem meer dan de fiscus.

Eigen bedrijf
Korte tijd werkte hij als
kan too rbediende bij Nico ter Kuil c
en Zn. N a de vervulling va n zij n
militaire dienstpli cht was h ij
verko per van textielmachi nes bij
C h ristiaan j ansscn en Co aan de
Oldenz aalsestraat . T ijd ens de Eerste
wereldoorl og deed hij ervaringen o p
als e m ployé bij M . van Delden in
Gron au en bij Stork in Hen gelo.
Op la mei 191 6 tr ouwde hij met
H ermina J oh ann a ter 130 0 . Het jonge
paar trok bij moeder T er Boa aan de
Kuipersdijk hoek J av astaat in . Op 24
juni 1916-Schutte wa s toen z y ja ar
richtte hij met A . B. ter Balkt de
co nfectie- onde rne ming T er Balkt en
Schu tte op. T er Balkt was
ve rtegenwoord ige r van de firm a

e-

had be hoorden Mina Schra p, M ien
van U lzen , mevrouw Blikman, D inie
Voo rt en R iet Leve rs. Aanvankelijk
werden in het bedrijf scho rten en
lingerie vervaardigd. N a 1927 lag het
zwaartepunt van de produktie op
werkkleding en later ook heren- en
jongensshirts. N evenbedrij ven

onts to nde n in Beilen en T ubber gen .
In 1959 stierf de me deo prichter van
de onderneming A. B. te r Balkt. Een
vol gende uitbreiding van de fab rie k
aan de Blekerstraat vond plaats in de
jaren 1959 en 1960.

Veel bereikt

H . C . Schutte

CZII.

Hein Br asz in de Ledeboer straat. die
scho rten m aak te. Twee bedreven
personeelsleden van deze firm a, Din a
Spenkelink en Sicntjc Ven em a,
we rde n bereid gevonde n het
confectio neren van bedrijfs kleding in
het nieuwe bedrijf ter hand te nem en.
De suc cesvo lle zaken ma n Tjibbe
Knol uit Overdin kol zo rg de voor de
no dige geldm iddelen . D e plaats van
vestiging was de bovenverdieping
van de houtop slagpl aats van Beltman
aan de Haaksbergcrstraat, w aarin
lat er het meubelbedrijf .De
Zu idniolen' gelegen was .

Uitbreidingen
Al spoedig ontsto nd er ruimtegebrek .
Daarop werd de vroegere
siga renfabriek van G rcbel aan de
Kuipersdijk betrokken. T oen hel ook
hier te benau wd we rd liet men een
nieu w e fab riek bou wen aan de
Blekerstraat . Deze we rd in de oorlog
bij het bombard em ent van 22
februari 1944 vernield en in 1949
herbouwd . De ondernemin g nam een
gro tere vluc ht. De inzet van het
personeel was groo t. Tot de mensen,
waa rvoo r Schutte veel bewondering

Sc/uitte was eell eigenz innig en
ondernemend z okenman, die door stoer
en hardte werleen veel wist te bereiken,
zoals burgemeester mr. A.J. Vlecr zei
bij de viering van het vijftigja rig
bestaan van het bed rij f, dat same n viel
m et de 75ste verjaardag van de
oudste directeur. Bij deze
geleg enheid w erd hem de erepenning
van de stad overhandigd. Daarmee
we rde n te vens zijn verdiensten voor
de ge meenschap erken d. H ij heeft
heel wat functies ve rv uld. Zo was hij
in de oo rlogsj aren commandant van
de luchtbescherming en verder
inspecteur van de dierenbesche rming,
co m ma nd an t van de bo sbr andweer.
mede-oprichter van de Vereni gin g
tot bevordering van de Bijenteelt,
bestuurslid ziek enhuis .Z ieken zorg '
en voorzitt er van de Sti chting
Vt ienden van het Hervormde
Rusth uis. Een groep uit de lan ge lijst!
M aar vooral de schenking van zijn
landgoed ,Ex Voto' voor de stich ting
van een open lucht school die zijn
naam kr eeg , we rd bijzonder
gewaardeerd. Dat zijn werk ook
buiten è - stad erkenning vo nd bleek
uit zijn benoeming to t ridder in de
Orde van O ranje N assau .
Frits te Lintelo
Bron
- Ge mee nte -a rchie f Enschede.
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